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Poskytovatelbm
názov:
sídlo:
ĺČo:
DIČ:
konajúci:

v zastúpení
názov''
sídlo:
IČo:

Prijímatelbm
názov:
sídlo:

opÉRAčNÝ pRrGRAM
KvÁLlTA ŽlVoTNŕHo pRoSTREDlA

EUnóP8KA ÚillA
Európsk€ štrUklurálre

a investiéné íondy

MINISTERSTVO

ŽrvoiŇTil6Tnosríĺolĺ
sĹovtNsKIJ RtPUBLlKYE 8

sl.oVENsKÁ AGEhŤúRA
zĺVÔĺNEHo pRosľnEDĺÁ

ZMLUVA o PoSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANčNÉHo PRÍSPEVKU
č. oPKZP-Po2-sC2ll -2020-62123

ľÁľo ZMLUvA o PosKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHo FINANČNÉHo PRÍsPEVKU je uzavretá
podľa $ 269 ods. 2 zátkona č). 5I3II99I Zb' obchodný zrákonnft v znení neskoľších pľedpisov, (d'alej
len ,,obchodný ziákonník"), podľa $ 25 zákona č. 29212014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o príspevku z EŠF"; a podlä $ 20 ods. 2 zákona č,. 523l2OO4
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

konajúci:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28,975 90 Banská Bystľica
00 626 031

Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmlave o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským oľgánom č.22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla2015 v platnom znení
poštová adresa: Slovenská agentúra životného pľostľedia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
84I 04 Bratislava 4

(ďalej len rrPoskytovatel"')

Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 8I2 35 Bratislava
42 I8I 8r0
2023106679
Ján Budaj, minister

Mesto Turzovka
Stľed 178' 023 54 Turzovka

00 314 331

20205533r5
JUDr. Ľubomír Golis, pľimátor

zapísaný v:

IČo:
DIČ:
konajúci:

poštová adresa: Stred 178, 023 54 Turzovka

(d'alej len rrPľijímatelo")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Znlavy označujú ďalej spoločne aj ako ,,Zmluvné
stľany" alebo jednotlivo ,,Zmluvná stľana')



Pľeambula

(A) Na zák|ade vyhlásenej Yýzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (d'alej ako ,,NFP"), Poskytovateľ oveľil podmienky poskytnutia
príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení
žiadatel'a) podlä $ 57 prvá veta v spojení s $ 19 ods. 10 až 12 Zákona o príspevku z EŠIF tak,
ževyda| ľozhodnutie o schválení žiadosti o príspevku z EŠIF.

(B) Zmlwa o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP310020ATK8 zo dÍla03.II.2O2I,
v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od
momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovatelbm a Pľijímatel'om
vzťahom súkľomnoprávnym.

1. ÚvonľÉ UsTANovENIA
1.1 Zm|uva o poskytnutí NFP vyažívapre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré

sú uvedené v článku 1 Prílohy é' I Zrrúuvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné
podmienky (ďalej ako ,rYZP"). Definície uvedené v čl. 1 YZP sa ľovnako vzťahujú na celú
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text Samotnej zmluvy ako aj na jej pľflohy.

Í.2 Zmluvou oposkytnutí NFP sa označuje táto zmluva ajej prflohy, v znení neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzaÍvorená medzi Prijímatelbm a Poskytovatel'om podl'a právnych
predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na zák|ade vydaného Rozhodnutia o
schválení ŽoNFP podl'a $ 57 prvá veta v spojení s $ 19 ods. 10 aŽ 12 Zákona o príspevku
z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza ,,zmllJva" s malým zaéiatočným
písmenom ,,z", myslí sa tým táto zll'iava bez jej príloh. Výnimku zuvedeného pravidla
predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa potlžíva slovné spojenie ,,prílohy Zntuvy
o poskytnutí NFP", čo výlučne pre tento prípad zahÍťla aj modifikáciu obsahu pojmov podľa
ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria
neoddelitelhú súčasť Zn'iuvy o poskytnutí NFP.

L3 S výnimkou ods. 1'1 tohto článku, článku 1 ods. 3 YZP akde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s velkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký
istý význam, keď sú použité v Zn7uve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií
má prednosť definícia uvedená v Zn7uve o poskytnutí NFP;

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

(c) slová uvedené:

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

(ii) vjednomľode zahŕňajú aj iný rod;

(iiD iba ako osoby zahŕňajĹl fyzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkol'vek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ' Právne predpisy SR alebo
Pľávne dokumenty, vrátane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na akúkol'vek ich zmenu,
t. j. použije sa vždy v platnom znení, okľem prípadu, ak zPrávnych predpisov alebo aktov
EÚ alebo zPrávnychpredpisov SR vyplýva povinnosť uplatňovania ich ustanovení v znení
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platnom v určitom čase, napríklad v pľípade štátnej pomoci/pomoci de minimis ku dňu

poskytnutia pomoci;

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

I.4 V nadväznosti na ustanovenie s 273 obchodného zákonníka súčasťou zmluvy si YZP,
v ktorých sa bližšie upľawjú práva, povinnosti a postavenie Zĺn7uvných strán, ľôzne pľocesy pri

poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie

sankcií, spôsob platieb astým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoľé medzi Zmluvnými
stľanami môžu vzniknúť pľi poskytovaní NFP podľa Zmlavy o poskytnutí NFP. Akákoľvek
povinnosť vyplývajúca pre ktorúkol1ek Zmluvnú stranu z YZP je rovnako záxdzná, ako keby

bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve avo YZP,
má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET.q. ÚčnL ZMLUVY

2.I Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv apovinností
medzi Poskytovatelbm a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo Strany Poskytovateľa

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktoľý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov pľojektu : Vodozádržné opatrenia v areáli ZáHadnej školy
organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka

Kód projektu v ITMS 2014+ : 310021ATK8

Miesto realizácie pľojektu : Mesto Turzovka

Yýzva- kód Výzvy : oPKZP-Po2-sC2lI-2020-62

Použitý systémfinancovania : Predfinancovanie, refundácia

(d'alej ako,,Pľojekt").

2.2 Účelo* Zĺĺlluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímatel'a, a to

poskytnutím NFP v ľámci:

operačný progľam: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Pľioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky Zmeny klímy so
zameranímna ochranu pred povodňami
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Investičná priorita:

Špecifický cieľ:

na dosiahnutie cieľa Projektu:

2.1 Podpora investícií na pľispôsobovanie sa zmene klímy
vr átane ekosystémových prístupov

2.l.I ZniŽenie rizika povodní a negatívnych dôsledkov Zmeny

klímy

cieľom Pľojektu je naplnenie Meľatelhých ukazovatelbv

Projektu definovaných v Prílohe é. 2 Zlrťruvy o poskytnutí

NFP, a to podl'a času plnenia Meľatelhého ukazovateľa, buď

k dátumu Ukončenia rea\izácie hlavných aktivít Projektu,

alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich
následné udržanie počas obdobia Udržatelhosti Projektu

v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného

nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP'
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2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, Že na zák|ade Zm7uvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi
za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom
a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,
v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vtátane
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímatel' sa zaväýe prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými
v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich
z príslušnej Yýzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzujerea|izovať
všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity
Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných
aktivít Pľojektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu
v článku 1 ods. 3 vZP' Na preukázanie plnenia ciel'a Projektu podľa odseku 2'2 tohto článku
zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potľebných súhlasov,
ak plnenie jedného alebo viacerých Meratelhých ukazovateľov Projektu sa preukazuje
spôsobom, ktoľý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa ľozumie napríklad
súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Yýzve, musia byť
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmllvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku podlä pľvej vety je podstatným porušením Zm7wy o poskytnutí NFP
a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0 vZP, ak z Právnych
dokumentov vydaných Poskytovatelbm nevyplýva vo vzťahu kjednotlivým podmienkam
poskytnutia pľíspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený pľostriedkami EÚ a štátneho
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
a) v súlade so zásadou ľiadneho finančného hospodáľeniav zmysle čl. 33 naľiadenia

20r8t1046,
b) hospodárne, efektívne, účinne aúčelne,
c) v súlade s ostatnými pľavidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými pľostriedkami

vyplývajúcimi z $ 19 Zákona o rozpočtových pravidlách'
Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Pľojektu a včleniť
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas
účinnosti Zlllhlvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Veľejného obstarávania,
s kontľolou Žiadosti o platbu vykonávanou foľmou finančnej kontľoly, ako aj v rámci výkonu
inej kontroly), teda až do skončenia Udržatelhosti Projektu. Ak Pľijímateľ poruší zásadu alebo
pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl.
rcVZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdrŽať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
práĺneho vzťahu s tret'ou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku I07 Zmluvy o fungovaní
EÚ v súvislosti s Projektom s ohl'adom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom
z verejných zdrojov.

3.
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2'8 Zm7l'nné Strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zĺĺitlvy o poskytnutí
NFP akékol'vek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovatelbvi, bude ich plnenie
adresovať voči So, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmlavných strán,

s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímatelbvi bude
vyplývať iná inštrukcia.

2.9 Poskytovateľ sa zaväýe využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní závazkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce
sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímatelbvi, ktorému bol na základe právoplatného ľozsudku
uložený trest zákazu prljímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákaza účasti vo verejnom obstaľávaní podľa $
17 aŽ 19 zákona č,. 9112016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení
niektorých ziákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej

vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímatelbvi vyplatený, Poskytovateľ má' právo odstúpiť od
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímatel'om podľa článku 9 yZP a Pľijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0vZP.

2.II NFP nemožno poskytnúť Prijímatelbvi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra paľtnerov

verejného sektoľa podl'a zákona č)'31512016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a

o zmene a doplnení niektorych zákonov a nie je V tomto registri zapisaný. Pokial' Pľijímateľ ani
na základe výzvy Poskytovateľa nezabezpečí zápis, porušenie povinnosti zápisu do registľa
partnerov veľejného sektora sa bude považovať za podstatné porušenie Zrĺftlvy o poskytnutí
NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP' Do času
zápisu Prijímatel'a do ľegistra Poskytovatel' nie je povinný poskytovať plnenie podlh Zĺtlwy
o poskytnutí NFP.

3. vÝDAvKY PRoJEKTU A NFP

3.I Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) Neuplatňuje sa'

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 289 849,02
EUR (slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisíc osemstoštyridsaťdeväť celých dve stotiny eur)'

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 275 356,57 EUR (slovom:

dvestosedemdesiatpätlisíc tľistopät'desiatšesť celých päťdesiatsedem stotín eur), čo
predstavuje 95 vo z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu
podl'a ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdľoje financovania Projektu vo výške 5 7o (slovom: päť percent). čo
predstavuie sumu 14 492.45 EUR (slovom: štrnásťtisíc štyristodeväťdesiatdva celých
štyridsatbäť stotín euľ') z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít
Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy a

(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho ľozpočtu
na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
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(l1i) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu

a budú nevyhnutné na dosiahnutie ciel'a Projektu v zmysle Zmhlvy o poskytnutí NFP'

3'2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekľočená'

Výnimkou je, ak k prekľočeniu dôjde z technických dôvodov na Strane Poskytovateľa,

v dôsledku ktoľých -óz" uyľ odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 vo zmaxlmálnej výšky

NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. c) tohto článku' Pľijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška

NFP na úhradu časti oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi,

závisí odvýsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných pľác

azĺeho vyplývajúcej úpľavy ľozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov

s ohľadom nu pruniata posudzovania hospodáľnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti

výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP

vrátanepodmienokoprávnenostivýdavkovpodl'ačlánku14vZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu

za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,

b) právnymi pľedpismi SR,

c)právnymipľedpismiEurópskejúnieaprávnymiaktmiEuľópskejúnie,
d) Systémom riadenia BŠm a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich

zálkJade, ak boli Zverejnené,

e) schváleným operačným pľogramom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami,

vríúanepodk1adov pre vypľacovanie a pľedkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady

Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi vydanými opľávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa

vyplývajú práva apovinnosti v súvislosti s plnením Zn7uvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto

dokumenty Zverejnené.

3'4. Prijímateľ sazaväýe použiť NFP výlučne na úhradu oprávnených výdavkov na Realizáciu

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v pľávnych

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku

a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP'

3.5. Prijímateľ sazavdzuje,že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci

na Realizáciu aktivíi Projektu, na ktoľú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktoľá by

predstavova1a dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov

iných ľozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov

alebo zdrojou ÉÚ. Prijímatel' je povinný dodrŽať pravidlá kĺížového financovania uvedené

vkapitole 3'5.3 Systému riadenia EŠIF. Vprípade porušenia uvedených povinností je

Posŕytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je

povinnývľátiťNFPalebojehočasťvsúladesčlánkomI0vZP.

3.6. Pľijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných

piostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje

režim uprav ený v ZnI(/ve o poskytnutí NFP, v právnych pľedpisoch SR a v právnych aktoch

nÚ (naJma v Zákone o príspevku z EŠIF, v Zákone o rozpočtových pravidlách a v Zákone

o finančnej kontro1e). Prijímatel' sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zĺĺlllsvy

o poskytnutí NFP dodržiavať všetky pľedpisy a Pľávne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto

článku.

e
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3.7 ' Ustanovením ods. 3.I tohto článku nie je dotknuté pľávo Poskytovateľa alebo iného
oprávneného orgánu (ceľtifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opraw v zmysle
článku 143 všeobecného nariadenia.

3.8

3.9

Neuplatňuje sa.

Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoľé sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami
poskytnutia pľíspevku stanovenými vo Yýzve, poskytnutie NFP podl'a Zm|wy o poskytnutí
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci' Ak Prijímateľ zmení chaľakter Aktivít
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku
ktoných by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitelhými na Projekt, je povinný
vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej V rozpore s uplatnitelhými pravidlami
vyplývajúcimi zprávnych predpisov SR aprávnych aktov EÚ, spolu súrokmi vovýške,
v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych pľedpisov SR a právnych aktov
nÚ. ľrijĺmatel' je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti
podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP' Povinnosti Prijímatel'a uvedené v článku
6 ods. 5 vZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KoMUNIKÁcIĺ ZMLUVNÝCH STRÁN A DoRUčovANIE
4.I Zm7uvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre

svoja záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné
Strany povinné lvádzať ITMS 2014+ kód Projektu a názov Pľojektu podl'a článku 2 ods. 2.I
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzqi, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto
komunikácia písomnú formu v listinnej podobe aZĺn|uvné strany budú v tomto prípade pre
vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví
Zmhlvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom
6 zmluvy. Zmluvné Strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať
v listinnej podobe pľostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného
doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania
písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra;
takéto doručenie Poskytovatelbvi je možné výlučne v úľadných hodinách podatelhe
Poskytovatel'a zveľejnených veľejne prístupným spôsobom'

4.2 Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä
bežĺá komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektľonického podania V

ITMS2014+, ktoľé je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej
správy), v ostatných prípadoch komunikácia pľostredníctvom elektľonickej správy (e_mailu)

alebo komunikácia prostľedníctvom Úsffedného portálu verejnej správy (pričom Zo strany
Poskytovatel'a nejde o výkon veľejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických
pľostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná
prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenú
momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.

4'3 V prípade oznámenia,výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako ,,písomnosť") sa zadeÍl
doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu

veľejnej spľávy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň
bezprostredne nasledujúci po kalendiáľnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej
schránky druhej Zmluvnej Strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4'4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návľhu správy z kontľoly

?

t

7



4.5

4.6

4;t

podľa článku 12 ods. 2vzP,sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú' ak

dôjdedodispozíciedruhejZmluvnejstranynaadreseuvedenejvzáhIavíZtll7uvyoposkytnutí
NFP, a to aj v prtpade,alĺadresát písomnosť neprevzal, pričom za deídoručenia písomnosti sa

považuje deň, kedy došlo k:

a) uplynutiu úloŽnej (odbernej) .lehoty 
písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou

--/ 
.äunoo, ak nedôjáe k jej vráteniu podľa písm' c)'

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopľetia prevziať písomnosť doručovanú poštou

alebo osobným doručením'

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu

Iapľípadnú poznámku "adľesát 
neznámy")'

Návrhčiastkovejsprávyzkontroly/návrhsprávyzkontrolyvzmyslečlánku12odsekZYZPsa
povaŽuje pre účely žĺrry o po.kytnotí ŇFP ;" doručený dňom jeho pÍevza''a Prijímateľom'

Návrhčiastkovejsprávyzkontľoly/návrhsprávyzkontrolyvzmyslečlánku12odsekZYZPsa
považuje pre účely Zĺtiuvy o poskytnuti Nrp za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ

odmietne prevziať, a to äňom odmietnutia jeho prevzatia' Ak návľh čiastkovej správy

z kontroly/návľh spľávy kontroly nemožno doručiť na adľesu Prijímateľa uvedenú v záh|aví

podľa odseku 4.1 tohto článku, pľípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade

sčlánkom 6 zĺĺ.ny, nu,ut,o oznimenlu adľesu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom

vrátenia n"ao.oĺ"njt onáu.ho čiastkovej spľávy u1ebo návľhu správy Poskytovatelbvi' aj keď

Sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia)'

V pľípade doručovania Spľávy o zistenej nezľovnalosti Prijímateľovi prostľedníctvom ITMS

2o!4+,sa bude táto povaŽovať zadoručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej

e

časti ITMS 2014+

Písomnosť alebo zásielka doručovaná pľostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e_mailovom seľveri

slúžiacom na pľijímanie elektronickej pošty Zĺriluvnej Strany' ktorá je adresátom' teda

momentom, kedy Zrrúuvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvľdenie o úspešnom

doručení zásielky; ak nie je objektívne zteóhnick1ĺch dôvodov možné nastaviť automatické

potvrdenieoúspešnomdoručenízásielky,akovyplývazpísm.c)tohtoodseku,Zm7lvĺéstrany
výslovne súhlasia ';; 

;; zásie'ka ao.oe*uná elektronicky bude považovaná za doručenú

momentom odoslania'elektronickej správy Zmluvnou Stranou' ak táto Ztll7uvĺá Strana nedostala

automatickri inĺo..j.i' o n"do*i"ní elektronickej správy alebo momentom' ktorým sa za

doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobepodľatejto zmluvy pokiaľ sa ju

Poskytovateľ pokúsi Joručiť aj v listinnej podobe. Za účelom rea|izácie doručovania

pľostľedníctvom e-mailu, Zrrtlruvné stľany sa zavänljí:

a)vzájomnesipísomneoznámiťsvojeemailovéadľesy'ktorébudúvrámcitejtofoľmy
komunikáci e zÍĺväzĺe polžívat,a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude

zaťaŽovať tĺ zJounĺ Stľanu, ktoľá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj vtom

zmysle, z" ra"i"1ruáoruĺ"r'ĺ na neaktuálnu e-mai1ovú adresu sa bude považovať na účely

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za ľiadne doručenú'

b)vzájomnesipísomneoznámiťvšetkyúdaje,ktoľébudúpotrebnépretentospôsob
doručovania) ,

c) zabezpeé|ťnastavenie technického vybavenia (e_mailové konto)' ktoré bude splňať všetky

parametre pr" ,;''*Ĺ požiadavky týkajúcej sa potvĺdenia doručenia elektronickej správy'

vrátane pľipojených dokumentov; ak to nie 1e óbj"ktínn" možné ztechnických dôvodov'

Zĺúlvn6 Strana, ktoľá má tento technict<y próulem, jeho existenciu oznámi druhej

)
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4.8

Zmlwnej stľane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka zpravid|ao momente
doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

Prijímatel' je zodpovedný za ľiadne označenie poštovej schránky na účely písomnej
komunikáci e Zrn7uv ný ch strán'

Zmlavné stľany sa zaväzuj(l, že vzájomná komunikácia bude pľebiehať v slovenskom jazyku.
Všetka dokumentácia predkladaná Prijímatelbm v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP
alalebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v pľípade, ak bola vyhotovená
v inom ako slovenskom jazyku, pľe jej použitie pľe účely Projektu ala|ebo Zrrúuvy o poskytnutí
NFP je potrebné, aby Prijímateľ zabezpeéil úradný pľeklad do slovenskeno jazyLa. Ak to
Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná
aj v českom jazyku bez potľeby úradného pľekladu. Poskytovatel' môže vo Ýýzve alebo
v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez
potreby úradného pľekladu do slovenského jazyka.

osoBITNÉ DoJEDNANIA
Prijímatel' sa zaväzaje predkladat' Žiadosti o platbu najmenej jedenkĺát za deväť kalendárnych
mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Pľojektu v súlade s Haľmonogramom finančnej
realizácie Projektu. Žladosť o platbu môže Prijímateľ ptvý raz podať najskôr po Začatí
realizácie hlavných aktivít Pľojektu. Žiadosť o platbu (s príznako m závereéná) Prijímateľ
predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, ato aj
za všetky zrealizované podpoľné Aktivity.

Zmlavné strany sa dohodli, že Poskytovatel'nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepľeukáže spôsobom požadovaným
Poskytovatelbm, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohlädávky (aj budúcej) Poskytovatelä voči Prijímatelbvi,
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmlavy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpččenia bude
spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. I YZP. Zabezpeéenie sa vykon á využitím
niektoľého zo zabezpečovacích inštitútov podl'a slovenského právneho poľiadku, ktorý
bude Poskytovatel' akceptovať, prednostne vo forme záložného priru v prospech
Poskytovatelä za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. Ia YZP alebo iným
vhodným zabezpečovacím prostľiedkom. Ponúknuté zabezpečenie, ktoľé spĺňa všetky
podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 apodmienky analogicky aplikovatelhé na
ponúknuté zabezpeč,enie vzmysle článku 13 ods. I vZP, môže Poskytovatel'odmietnuť.
Poskytovatel' je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie
v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpeéenia, o ktoľom predtým
Poskytovateľ vyhlásil, Že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre
ktoý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možnJ akceptovať
a Poskytovatel' tento dôvod oznámi Prij ímatelbvi.

b) Zrealizovanie Vo podlh zákona o Vo alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných
prác podlä podmienok určených Poskytovatel'om a stanovených v Právnych dokumentoch
vprípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon
o Vo, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom
stanoveným zákonom o Vo, inými uplatnitelhými právnymi pľedpismi SFJprávnymi aktmi
EÚ a Právnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokryvajúce poistenie majetku nadobúdaného alebo obstaľaného alebo
zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý

i
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vŽiadostioplatbu,akoajpoisteniemajetku,ktoľýjezálohomvzmysleplatného
zá|ožnéhopľávavprospechPoskytovatel,a,atozapodmienokaspôsobomStanovenýmv
článku 13 ods' z yZP, ak Poskytovateľ nestanouil no Yýzve alebo vinom Právnom

dokumente, že poistenie sa nevyžaduje'

d)Preukázaniedisponovaniasdostatočnýmifinančnýmipľostriedkaminazrealizovanie
Projektu minimálne vo výške spolufinancovania opľávnených výdavkov Pľojektu

acelkovýchNeoprávnenýchuyouutouPľojektupoaľupodmienokstanovených
Poskytovateľom v príslušnej Yýzuea jej pľítohách alebo po..schválení ŽoNFP v Pľávnych

dokumentoch; uvedená podmienka ,u u |rĺpuĺ" Prijímaieľov, ktoľí sú verejnoprávnymi

subjektami, pr"ukuro3" i9^, ĺ" výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte

Pľijímateľa na aktuálne ľozpočtové obdobie a v návrhu ľozpočtu na nasledujúce rozpočtové

obdobie, ak takýto návrh existuje ateuo uy mal existovať podľa aplikovateľných právnych

predpisov a súčasne bo1 udelený súhias s Realizáciou aktivít Projektu zo stľany

zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktoľého ľozpočet je Prijímatel' napojený

finančnými vzťahmi'

e) Neuplatňuje sa.

V zmysle ustanovenia s 401 obchodného zákonníka Pľijímateľ vyhlasuje, že pľedlžuje

premlčaciu dobu na pľípadné náľoky Poskytovateľa týkajúce sa:

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo

b) kĺátenia NFP alebo jeho časti'

a to na 10 rokov od doby, kedy prerrilčacia doba zaéalaplynúť po prvý raz'

AkpodľaZmluvyoposkytnutíNFP"g"'l'uj"PoskytovateľsúhlastýkajúcisaPľijímateľaalebo
Pľojektu' Zmhvnéstiany *a výslovne oor'oär', že na udelenietakéhoto súhlasu nemá Prijímateľ

pľávny nárok, ut p'ĺun" p'edpĺ'y SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak'

Ak v rámci Projektu na zárk|ade výslovného povolenia Poskytovateľa dochádza k dodaniu

tovaľov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Pľeddavkovej platby

Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob u t"ľ'oty dodania' poskytnutia alebo vykonania plnenia

vyplývajúzozmluvyuzavretejmedziPľijímateľomaDodávateľom,pľičomtietonesmúbyť
V rozpore s praviolami stanávenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napľ'

v Príručke pľe Prijímateľa)'

Neuplatňuje sa'

Pľijímateľjepovinnýpredkladaťúčtovnédoklady,akoajpodkladyktýmtoúčtovným
dokladom, v ktoľých l"o.oĺ*e aj sumáľne finančné čiastky budú v EUR zaokĺúhlené na dve

desatinné miesta bez centového vyľovnanta'

ZMENA ZMLUVY

Pľijímateľ je povinný Bezodkladne oz.námĺť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti'

ktorémajúnegatívnyvplyvnaplnenie.ZmlouyoposkytnutíNFPalebodosiahnutie/udľžanie
cieľa Projektu v "myslelLĺnt' 

i ods.Z.Z"oĺuuy vo vzt'ahu k ciel'u Pľojektu v zmysle é|ánk'2

odsek 2.2 zmluvY.

Poskytovateľ je súčasne opľávnený požadovať od Pľijímateľa poskytnutie vysvetlení'

informácií, Dokumentácie aiebo iného druhu súčinnosti' ktoľé odôvodnene povaŽuje za

potľebné pre pľeskúmanie akejko ľvek záIežitosti súvisiacej s Pľojektom' ak má vplyv na

oprávnené vyoaur.yľrojektu, Rea1izáciu aktivít Pľojektu a1ebo súvisí s dosiahnutímhdrŽaĺífl

c
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.

6.r

cieľa Projektu

t0



6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP,
a to s ohlhdom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu' avšak aj s ohľadom
na skutočnosť, že Zmhuva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a
zálkona č'' 2ll/20o0 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej ako ,,zátkon o slobodnom prístupe k
informáciám")' pričom zmena Zmluvy oposkytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa
realizuje na právnom základeZmhuvy o poskytnutí NFP:
a) Zmena zmluvv a iei pľíloh (s vÝnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia

s platným znením všeobecného nariadenia, Implemelrtačných nariadení, Nariadení
k jednotlivým EŠF, právnych predpisov SR a právrlych aktov Éu, sy.re-' riaaenia BŠľ
a Systému finančného riadenia sa vykoná vo foľme písomného a očíslovaného dodatku
kZm7uve o poskytnutí NFP V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR
alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zrĺllwy o poskytnutí NFP
do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebuae .u nuĺ prihliadať
a postupuje sa podl'a čl. 7 ods. 7.6 zmhavy.

b)azosúladeniasplatnýmznenímvšeobecného
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení t< 1eanoitivym EŠIF, právnych
predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia BŠľ a Systému finančného riadenia
po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcomzuvedených dokumentov, ak sa Zmena
týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Pľávny dokument, ktorý bol
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovatelä, ktoré zašle Pľijímateľovi elektronicky,
spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované YZP už zverejnené v Centľálnom
registri zrril(lv' Doručením oznámenia dochádzak zmene Zm7avy o poskytnutí NFP v časti
Zmeny YZP z dôvodu ich aktualizácie podlä tohto písm. b).

c) FoľmáIna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zm]uvných strán (obchodné
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch , zmena čísla účtu
určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP
iba deklaratóľny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatelh, ku ktoľej däjde nazák7ade
všeobecne záväzného právneho predpisu, nieje zmenou, ktorá pľe svoju platnosť vyžaduje
zmenu ZmJuvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takÍlto Zmenu oznámi jedna Zmluvná
strana druhej Zrn7wnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa
do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú
doklady, zktorých zmenavyplýva, najmä výpis zobchodného registra alebo iného registra,
v ktorom je Zmhvná Strana' ktorej sa formálna zmena týka zapísaĺá, rozhodnutie
Prijímatel'a, odkaz na príslušný pľávny predpis a podobne.

d) V prípade menei významnÝch zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku
zmluvy, alebo ich Poskytovatel' pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov
týkajúcich sa zmien pľojektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť
Poskytovatel'ovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie
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út' o ktorý pre tento účel
vydal Poskytovatel' a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podlä písm. e) tohto
odseku; povinnosť oznámenia sa nevzt'ahuje na zmeny vykonané zo strany Poskytovateľa.
Podl'a tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli
identifikované Poskytovatelbm v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte,
ato za podmienok vzťahljúcich sa kpríslušnej zmene podl'a tohto písmena d)' V prípade

postup dohodnutý pre riešenie zmien

io
,,1

takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že
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iniciovaných Poskytovatelbm podl'a ods' 6'13 sa nepoužije a k oznámeniu Zmeny

Prij ímateľom nedochádza.

Vprípade, akzmena, ktorú Prijímateľ oznám1l Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako

'n*"J 
významní zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z tných riadne

oáôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je opľávnený neakceptovať oznámenie Prijímatel'a'

ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi' Ak Poskytovatel'neakceptÚe

oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri

zmene Znlavy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku, ak z oznítmenia

Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu' pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má

postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku' V pľípade, ak Poskytovatel'

neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, Že lde o zmenu' pri ktorej sa má postupovať

inak, je Páskytovateľ oprávnený Zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp' ako Podstatnú

"-"rr'Projektu, 
a ďalej postupovať podl'a príslušného článku zmluvy a podl'a Príručky pľe

Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Pľijímatel'a o výsledku

zmenového konania formou oznítmenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Pľojektu na

vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej Zmeny'

ZmenaZ.,1wy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôľ pri najbližšom

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych

zmenách dohodnuté inak. Menej významnou Zmenou sa rozumie aj menej významná

zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na zĺeĺ\e ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na

takríto menej významnÍl Zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie

takejto zmeny podľa tohto písm. d), pľičom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok

k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotowje'

Za mene1význarĺné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) zmena teľmínu Zaéatia rea|izácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom

uvedeným v Prflohe é. 2 Zmtuvy o poskytnutí NFP'

(ii) zmenaprojektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu,ktorá

nemá vplyv na rozpočet Proiektu, cieľovú hodnotu Meratelhých ukazovateľov

Ŕojektuani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad Zmena výkľesovej

dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 7o kumulatívne

nuiúto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky

nepľekĺočenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať

za následok zvýšenie výdavkov určených na Podpoľné aktivity Projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Pľojektu týkajíce sa oprávnených výdavkov výlučne v prípade,

ak ide o zniženie výšky opľávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv

na dosiahnutie ciel'a Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v jednotlivých položkách ľozpočtu Projektu ďalebo ich bližšia špecifikácia, a

to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadľených

v čiastkovej správe alebo spľáve z finančnej kontroly Verejného obstarávania,

(vi) predĺženie lehoty na zaéatie Vo na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním

PrijímateľnezačaIanido3mesiacovodúčinnostiZm|uvy,

(vii) skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu'

a
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ľ,

V prípade menej významnej Zmeny podl'a bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je
oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj
opakovane. Poskytovatel'je oprávnený pri akceptovanítejto zmeny viazať svoju akceptáciu
na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímatel'a, pričom nový termín Zaéatia
realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovatelä nesmie byť skôr ako
20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej Zmeny
nastávajú podl'a odseku 6.11 tohto článku' Samostatný písomný dodatok kZmhve
o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, Sa
nevyhotovuje, avšak uvedenú Zmenu eviduje Poskytovatel' do ITMS2O 14+'

Pri menej významnej zmene podlä bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje
zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou
opravou' podl'a čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného
obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou
výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahľá do ITMS2o14+ k Pľojektu,
jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podl,a
predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej Zmeny. Výsledkom
akceptácie tejto menej významnej Zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu azmena
výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP sa pľe túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu
s príznakom záverečná, ak d'alej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné
preplatenie Zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom
aktualizovaný rozpočet Pľojektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov
príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe
alebo správe ztejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímatel; vyjadrí
námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu' alebo ak aj bezuvedenia dôvodu
Prijímatel' požiada Poskytovatel'a o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za
účelom premietnutia Zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu ďalebo ich
bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky
podľa odseku 6' 11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí
NFP.

V prípade menej významnej Zmeny podl'a bodu (vii) sa Zmluvné strany dohodli, že
akceptáciou tejto menej významnej Zmeny na zák|ade oznátmenia zo strany Prijímatel'a
obsahujúceho skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu oproti termínom
vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmlavy o poskytnutí NFP alebo opľoti neskôľ zmeneným
termínom, dochádza ku skráteniu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu
vyplývajúcom zakceptácie tejto menej významnej zmeny. Zmena Zmtuvy oposkytnutí
NFP vo formepísomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr
pred úhľadou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte kzníženiu cielbvej hodnoty Meľatelhého ukazovateľa Projektu o 5%
alebo menej- oproti cielbvej hodnote Meľatelného ukazovatelä Projektu, ktorá bola
schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmenanie je predmetom postupov ľiešenia zmien podlä
tohto článku zmluvy. Ak Poskytovatel' stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu
povinnosť Prijímatel'a aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto
oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu
Poskytovatelä'

Iné zmeny Zĺnlavy o poskytnutí NFP' ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto
odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (d'alej aj ako ,,významnejšie zmeny,.), a tieto
je možné vykonať len na zák7ade vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme

l
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písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. ZmeneZmllvy
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny pľedchádza žiadosť Pľijímateľa o zmenu Zĺlúuvy
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovatelbvi na formulári' ktorý pre tento účel vydal
Poskytovatel'. Zmhva oposkytnutí NFP vtomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je
Prťímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmenv (ods.
6.9 tohto článku _ ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred
vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podlä ods. 6.3 tohto článku).
Významnejšou Zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na
znenie ustanovení Zmlavy o poskytnutí NFP' Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa
vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podlä tohto písmena e)' pričom
pri schválení takejto Zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje
v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmhvy o poskytnutí
NFP.

f) Poĺlstatnlí Proiektu tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 vZP, Pľijímateľ
oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohl'adu na zaslani informáciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmlwy o poskytnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Pľijímateľa vľátiť NFP alebo
jeho časť v súlade s čl. 10 YZP, ato vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl'adom
na charakteÍ zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Pľojektu, úmeľnosť k časovému hľadisku
sa neaplikuje.

V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje
postup uvedený v ods' 6.9 tohto článku, je Prijímatel' povinnÝ požiadať o zmenu Zm]uvy
o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnei zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa
požadovaná, Zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánlkom skutočnosti, ktoľá sa má
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu
spočívajúcu V zmene:

a) miesta rea|izácie Projektu,

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

c) Meratelhých ukazovatel'ov Projektu' ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5 vo
opľoti výške cielbvej hodnoty Meratelhého ukazovateľa Projektu, ktoľá bola schválená
v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim
z Pľflohy é. 2 Zĺrť.wy o poskytnutí NFP,

e) počtu alebo charakterďpovahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie
aktivít Projektu, vráttane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít
Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Meratelhých ukazovatelbv Projektu
v dôsledku úspor v ľámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní
podmienky neprekľočenia maximálnej výšky schváleného NFP,

D majetkovo-právnych pomerov týkajúcich Sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3vZP,

g) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva zYýzvy a spôsobu
jej splnenia Prijímatel'om,

h) používanéhosystémufinancovania,

6
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doplnenia novej skupiny výdavkov alalebo Aktivity, ktoľá je oprávnenáv zmysle Yýzvy,

Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4vZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkamiYýzvy,

spôsobu spolufinancovania Projektu,

v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena oznaéenáĺ v Pľíručke pre Prijímateľa, alebo

v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnl zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstawje Podstatnú

Zmenu Pľojektu' V prípade, ak Poskytovateľ zistí, Že v rámci Projektu nastala Podstatná Zmena

Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6'2 písm. f) tohto článku.

6'5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územielmiesto vymedzené

vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zá|ohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom

Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej Zmeny Projektu V tomto prípade môžu vyplývať
z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti

definície Podstatnej Zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm' c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v

cieľových hodnotách Meratelhých ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Meľatelhých
ukazovatel'ov Projektu bez priznakL Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Meratelhých
ukazovateľov Pľojektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) V prípade Meratelhých ukazovatel'ov Projektu s príznakom, ktorých cieľová hodnota

neklesla pod hranicu 50 %o výšky uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ pri
posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov
z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmeÍomanalýzy pľi predkladaníŽiadosti o NFP
a pľedložených dokumentov pľeukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cielbvých
hodnôt Meľatelhých ukazovatelbv Projektu s pľíznakom bolo spôsobené faktormi, ktoľé

Prijímatel'objektívne nemohol ovplyvniť. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie
Prijímatelä o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Meratelhého ukazovateľa Projektu

s príznakom, Poskytovatel' zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zniženej výšky
cieľovej hodnoty Meratelhého ukazovatelh Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa

bez vplyvu na zníŽenie výšky NFP. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Meratelhého

ukazovateľa Pľojektu s príznakom o viac ako 50 vo oproti výške, ktorá bola uvedená

v Schválenej žiadosti o NFP, môže pľedstavovať Podstatnú zmenu Pľojektu z dôvodov

uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvolávať právne následky uvedené v odseku 6.2

písm. f) tohto článku.

V prípade, ak je nie možné akceptovať odôvodnenie Pľijímateľa o nedosiahnutí cielbvej
hodnoty Meratelhého ukazovatelä Projektu s príznakom, Poskytovateľ zmenu neschváli a

má právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu cieľovej hodnoty

Meratelhého ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel
uvedených v predchádzajúcom odseku, a to Vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých
prichádza k dosiahnutiu znižovaného Meratelhého ukazovateľa Projektu s príznakom

v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. i) YZP a vykonať zodpovedajúce zníŽenie výdavkov na

podporné Aktivity Pľojektu.

b) Meratel'né ukazovatele Projektu bez príznaku sil záväzné z hľadiska dosiahnutia ich
cieľovej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu

Meratelhého ukazovateľa Projektu schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne

odôvodnených prípadoch, pričom cieľová hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80 7o výšky

i)

j)

k)
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6.7

6.8

uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. ZníŽenie cieľovej hodnoty jednotlivého

Meľatelhého ukazovateľa Pľojektu bezpríznakll o viac ako 20 Eo oprot|jeho výške, ktorá

bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, môže predstavovať Podstatnú Zmenu Pľojektu

z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvolávať právne následky uvedené

v odseku 6'2písm. Q tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ vždy zníži výšku poskytovaného NFP

s ohľadom na schváleníe zníŽenia cieľovej hodnoty Meľatelhého ukazovateľa Projektu

bezpríznakll, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného

Meratelhého ukazovatel'a Projektu bez príznaka v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. i) VZP
a vykonať zodpovedajúce zníŽenie výdavkov na podporné aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Meratelhého

ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne kzníŽeniu cieľovej hodnoty

Meratelhého ukazovatelä Projektu po zapoéítaní úľovne plnenia ostatných Meratelhých

ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktoľý druh Meratelhého ukazovatel'a Pľojektu ide.

V prípade zmeny podl'a odseku 6.3 písm. e) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu

najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP

poskytnúť po vykonanej zmene' odchýlila od svojho ciel'a v tom zmysle, že sa nedosiahne

iĺuany cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých

bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP

a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie

cieľa Projektu môže mať výzĺamný negatívny vplyv tak fyzická' ako aj funkčná zmena Zmena

sa posudzuj e aj zhľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený

a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v období

Udržatelhosti Pľojektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej

vykonávania, má určiý rozsah, ktorý moŽno považovať za významný a takýmto významným

spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný zák|ad na to, aby takáto

i^"nubola považo vaná zaPodstatnú Zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny

Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmeľnení uvedených v Právnych

dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Pľojektu uvedenej v článku 1

ods. 3 VZP.

Zmlwné strany sa dohodli, Že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu

(zmeny podľa odseku 6'3 písm. d) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú

dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmh,xy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového

aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9

YZP):

a) Dobu Realizácie hĺavných aktivít Pľojektu nie je možné predížiť nad rámec maximálnej

doby, ktoľá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva zYýzvy aktoráje uvedená

pľi definícii Realizácie hlavných aktivít Pľojektu v čl. 1 ods. 3 vZP, ktorá nesmie

presiahnuť 3I.l2.2O23. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných

aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít

Pľojektu predlžovať nazátkJade podanej žiadosti o zmenu Zo stľany Prijímateľa.

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projekĺr pred jej

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít

Piojektu do schválenia žiadosti opredĺženie doby Realizáciehlavných aktivít Pľojektu, sú

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je

dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas
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obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných
aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.

c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná aktoré predloŽil Prijímatel'
v rámci žiadosti o Zmenu' alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia
takejto Zmeny, vyplýva, Že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej
doby, ktoľá pre realizáciu projektov vyplýva zYýzvy a ktorá je uvedená pľi definícii
Realizácie hlavných aktivít Projektu včl. 1 odsek 3 YZP, je kratšia ako doba nevyhnutná
na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 ods.2'4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b)
bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký
posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadľenie alebo
stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ
povinný požiadať o Zmenu Zĺĺiuvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pľed predloŽenim
Žiadosti o platbu, ktorá ako prvázahÍňaaspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou Zmenou
dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímatelä vyplývajúce mu Zo Zákona o finančnej
kontrole týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť
vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole
podľa Zákona o finančnej kontrole. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti
predložiť žiadosť o Zmenu najneskôr 30 dní pred predloženímŽiadosti o platbu v zmysle tohto
článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané Zmeny
zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podlä predchádza1úcej vety je Prijímatel'
oprávnený do d'alšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok
oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zm|uvy
o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie
zmeny:
a) AkejkolVek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov, okrem

zníženia výšky oprávnených výdavkov ak takéto zníŽenie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa
Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných
zmien. Súčasťou žiadosti o Zmenu v tomto pľípade sú, okľem vyplnenia štandardného
formuláru týkajúceho sa žiadosti o Zmenu' ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné
informácie/údaje:

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navľhovaná zmena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien
dohodnutých v zmluve medzi Prijímatelbm a Dodávateľom a s ustanovením $ 18

zákona o Vo, alebo $ 10azákonač.2512006Z' z.

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktoľého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade,
ak nepľedstavuje prínos pľe Projekt, t' j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti
pôvodnému stavu Projektu,

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navľhuje znížiť
Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkľétne
s ohlhdom na naplnenie podmienok podlä písm' c) z definície Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky
realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod
skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo chaľakterom
predstavujú významnej šiu zmenu.
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a povinnosti alebo ich zmeny sú pľe Prijímatel'a závazné, a to dňom ich účinnosti zapredpokladu ich Zv er ejnenia.

6'16 Na schválenie zmeny Zm7avy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zm1wy
o poskytnutí NFP bez pľedchádzajúceho schválenia zmeny' ktorá je obsiahnutá v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

7. zÁvpnnčNÉUsTANovENIA
7 'I Zmlava o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendáľnym dňom neskoršieho podpisu

Zrrluvných stľán a účinnosť v súlade s $ 47a ods. 1 občianskeho ziíkonnfta nadobúda
kalendáľnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovatel'om v Centrálnom registri
zmlúv' Ak Poskytovatel'aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákonao slobodnom
pľístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnostiZmluvy o poskytnutí NFPje rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovatelbm. Zmluvné stľany sa
dohodli, že prvé zverejnenie Zmlavy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume
zverejnenia Zmlwy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí
platnosti a účinnosti podlä tohto odseku 7'1 sa ,ounuko vzťahujú aj na uzavretie každého
dodatku k Zm]uve o poskytnutí NFP.

7 '2 Zm7ava o poskytnutí NFP sauzatvárana dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktoní le Prijímatel' povinný predložiť
Poskytovatel'ovi v súlade s ustanovením článku 4 ods' 5 vZP a v prípade ak sa na Projekt
nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s rr,ýnimkou:

a) článku l0, 12 at9 YZP, ktorých platnosť aúčinnosť končí 31. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovatel,om
a Prijímateľom na záHade Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31.
decembru 2028;

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

c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť
a účinnosť článku 10 a článku 19 v7P trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto
písm' c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7 .2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku tg vZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku lO vZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci
poskytnutej v ľozpore s uplatnitelhými pľavidlami vyplývajúcimi zprávnych
predpisov SR aprávnych aktov EÚ končí uplynutím 10 roĹov od schválenia
poslednej Následnej monitoľovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmhuvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách
a) až c) tohto odseku sa predĺži @ez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zm]uveoposkytnutí NFP, t. j' len na základe oznámenia Poskytovatel'a Prijímatelbvi) vprípade, aknastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto
skutočností.
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7.3 Ustanovením akéhokol'vek zástupcu oprávneného konať za Pr\jímatelä nie je dotknutá
zodpovednosť Prijímatel'a. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť
fyzická alebo pľávnická osoba. Ak Prijímateľ koná podl'a tejto zmluvy prostredníctvom
zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktoľého
vyp|ýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástapcaPrijímatelä.

7 .4 Pľijímatel' vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Žiadostio NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatelä sa považuje
zapodstatné porušenie Zmlwy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom I0vZP.

7.5 Prijímatel' vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zas|ané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a Zostávajú účinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnutí NFP V nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmhlvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0vZP.

7.6 Ak sa akékol'vek ustanovenie Zrnluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho
ľozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej
Zmlwy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmhvné
stľany sa v takom prípade zaväzujíl bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné
zniuvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia
tak, aby zosta| zachovaný účel Zrriuvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení
Zmlavy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak závázkový vzťah vyplývajúci zo Zm7uvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovatelbm
a Prijímatelbm, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v $ 261
obchodného zákonníka, Zrrluvné strany vykonali volbu práva podlh $ 262 ods' 1 obchodného
zálkonnka a výslovne súhlasia, Že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmhny o poskytnutí
NFP sa bude riadiť obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zrĺúuvy
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory' ktoré vzniknú' zo Zn7uvy o poskytnutí NFP,
vrátane Sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné stľany prednostne riešia
vylžitím ustanovení obchodného zákonnfta a ďalej pľavidiel a zákonov uvedených v článku 3
ods. 3.3 a3'6 tejto zmluvy' ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami adohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory Zm7uvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia' Zmluvné strany budú
všetky spoľy vzniknuté zo Zm7uvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podl'a
pľávneho poľiadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu
Zlnluvy o poskytnutí NFP uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety $ 2 ods.
2 zákona č,.27811993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších pľedpisov Poskytovatel'
ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z
rcjto Zrnluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného
majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podlä osobitných
predPisov'

7.8 Zlnlwa o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pľičom po uzavľetí Znl7wy
o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený
počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku
kZnluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní
v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným
elektronickým podpisom
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7.9 Zmhlvné Stľany vyhlasujú, že si text Zm|uvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
slobodné, jasné, určité a zľozumitelhé, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú opľávnené k podpisu Zrnlavy o poskytnutí NFP a na znak
súhlasu ju podpísali'

Všeobecné zmluvné podmienky
Pľedmet podpory NFP
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov veľejného obstarávania

Podrobný ĺozpočet Proj ektu

Za Poskytovateľa, v Banskej Bystrici, dňa ..'t'./..L!2- 2021

Pľflohy:
Pľíloha č. 1
Prfloha č. 2

Prfloha č. 3

Pľíloha č. 4

JUDľ.
Mesto

(w
Podpis:

Mgr. Michal Maco, generálny ľiaditeľ
Slovenská agentúľa životného prostľedia

ZaPrijímatelh, v Turzovke, dňa .h,!Z,kls

Podpis:

stovENsKÁ AGENTÚľÁ
ävoľľÉuo PRosTREDIÁ

ľaiovského 28
9?5 90 BANSKÁ BYSTRIÍ6.I

fui[!TO TURZOVKA

023 54
24

, pľimátor Š'i-:l:--
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Prfloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

vŠEoBECNÉ ZMLUvtĺÉ poonĺIENKY K ZMLUvB o PosKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRÍsPEvKU

čtánotĺ 1 vŠEoBEcNÉ UsTANoVENIA
1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako ,,YZP"), ktoré sú súčasťou Zmluvy

oposkytnutíNFP, bližšie upravujú právaa povinnosti Zm|avných strán, ktorými sú na stľane

jednej Poskytovateľ NFP a na stľane druhej Prijímatel' tohto NFP, pľi poskytnutí NFP
zo stľany Poskytovatel'a Prijímatelbvi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí

NFP.

2. Yzájomné prátva a povinnosti medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm sa riadia Zmluvou
o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými pľávnymi pľedpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené

v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zrĺú:uva o poskytnutí NFP odkazuje. Zák|adný právny

rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovatel'om a Prijímatelbm tvoľia najmä, ale nielen,

nasledovné právne predpisy:

a) právne akty nÚ:
(i) všeobecné nariadenie,
(ii) Naľiadenia k jednotlivým EŠF,
(iii) Implementačné naľiadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie naľiadenia alebo

delegované nariadenia;

b) pľávne predpisy SR:
(i) Zákono príspevku z EŠF,
(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
(iiD Zákon o finančnej kontrole,
(iv) obchodnýzákonník,
(v) z6kon č). 4011964 Zb' občiansky zákonnft v znení neskorších predpisov (ďalej

len,,občiansky zákonník"),
(vi) zákon é. 358t2OI5 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci

a minimálnej pomoci a o Zmene a doplnení niektorych zákonov (ďalej len

,,zákon o štátnej pomoci"),
(vii) Zákon č,. 575t2OO1 Z.z. o organizácli činnosti vlády a organizácii ústľednej

štátnej správy v zneníneskoľších predpisov (ďalej len,,kompetenčný zákon"),

(viii) zákon o Vo, zátkon č,.2512006 Z- z.,

(ix) zákon o účtovníctve,
(x) zátkon o slobodnom prístupe k informáciám,
(xi) zákon é. 31512016 Z. z. o registri paľtnerov verejného sektora a o Zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov'

3. Pojmy poažité vtýchto VZP sú vnadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. I.2 aŽ

1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmlavné Strany zdefinície pojmov podľa tohto

odseku 3 sú rovnako závdzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zrrlavy

o poskytnutí NFP.
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Aktivita - súhrn činností realizovaných Pľijímate|bm v rámci Projektu na to vyčlenenými
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na

hlavné aktivity apodporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, tj. musí byť
realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a

finančne' Podpoľné aktivity sú vymedzené vecne, tj. vecne musia súvisieť s hlavnými
Aktivitami a podpoľovať ich realizáciu v zmysle Zm|uvy o poskytnutí NFP, a finančne.

Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkľétneho výsledku a má definovaný výstup,

ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Pľijímateľa ala|ebo cieľovú skupinu/užívateľov
výsledkov Pľojektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak zPrávnych dokumentov

nevyplýva osobitná úpľava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí
NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku ,'hlavná" alebo ,,podporná",
zahfňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE _ je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s ciel'om uľčiť projekty v ľámci
EŠm náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť
efektívnosť výberu a ľiadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhalbvanie
podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia
a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne _ najneskôr do siedmich pľacovných dní od vzniku skutočnosti ľozhodnej pre
počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkľétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP
stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pľavidlá
uvedené v definícii Lehoty;

Blankozmenka _ blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná
Prijímatel'om Poskytovatel'ovi na úče|y zabezpečenia budúcej pohl'adávky zo Zm|uvy o
poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovatel'pľávo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové oprávnené výdavky _ výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia
Poskytovatel'a, ktoľým bola schválená žiadosť o NFP alebo v pľípade vel'lĺých projektov je
určená v infoľmácii Poskytovatelä o schválení poskytnutia pľíspevku podl'a $ 27 ods.6 Zákona
o príspevku z BŠm a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pľe vznik oprávnených
výdavkov' ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný
ľámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Naľiadení
k jednotlivým EŠF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia
EŠF, z Yýzvy az prípadnej schémy pomoci. Pľe účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je
používaná terminológia ',výdavky", a to aj pre ,,náklady" v zmysle zákona č.43112002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej aj ,,zákon o účtovníctve");

Centľálny koordinačný oľgán alebo CKO _ v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy
centrálneho koordinačného oľgánu Ministeľstvo investícií, ľegionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určeným $ 6
ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF aje zodpovedné zaefektívnu a účinnú koordináciu riadenia
poskytovania pľíspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci
Partnerskej dohody;

Ceľtifikácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitel'nosti výdavkov
vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pľi ľealizácii pľíspevku z euľópskych štruktuľálnych
a investičných fondov, Kohézneho fondu a Euľópskeho námorného a rybárskeho fondu;

CertiÍikačný oľgán alebo CO - náľodný' ľegionálny alebo miestny verejný oľgán alebo
subjekt veľejnej správy určený členským štátom na účely ceľtifikácie. Certifikačný oľgán plní

t
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úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému
finančného ľiadenia, Vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie
Euľópskej komisii, pľíjem platieb z Európskej komisie, vyspoľiadanie finančných vzťahov
(najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na náľodnej úrovni
ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní
úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

čĺste pĺ;my _ pľi Projektoch generujúcich príjmy podlh článku 61 všeobecného nariadenia
ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o pľípadnú zostatkovú hodnotu investície
a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku
61 ods' 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou pľevádzkových výdavkov môžu byť
výdavky vzniknuté počas Realizácie Projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas
prevádzkovej fázy Projektu (napľ. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna
údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podl'a článku 65 ods. 8 všeobecného naľiadenia, ktoľé
svojim objemom alebo chaľakterom nespadajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide
o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

Deň _ dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmlave o poskytnutí NFP nie je výslovne
uvedené, žeide o kalendárny deň;

Diskontovanie - proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových ďalebo
investičných) na súčasné hodnoty pľostredníctvom diskontnej sadzby. Pľe potreby Finančnej
analýzy je polžívaná,tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dodávatel'_ subjekt, ktoý zabezpečuje pľe Prijímatelä dodávku tovarov, uskutočnenie prác
alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Vo
alebo iného druhu obstaľávania, ktoľé bolo v rámci Projektu vykonané v súIade so Zmluvou
o poskytnutí NFP;

DokumenĹácia - akákol'vek informácia alebo súbor infoľmácií zachytené na hmotnom
substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa
alalebo súvisiace s Projektom;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia _ doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania
predmetu plnenia, vrátane prfloh. Prijímatel' nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie
služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých rea|izácia bola na základe výslovného
povolenia Poskytovatel'a uhradená na záHade Preddavkovej platby uhľadenej Zo strany
Prijímatel'a Dodávatel'ovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímatelbvi z
prostriedkov BŠr a štátneho ľozpočtu na spolufinancovanie v pľíslušnom pomere;

EKs _ elektľonický kontraktačný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadánania
zákaziek s využitím elektronického trhoviska

EÚ _ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na zákĺade Zmluvy
o Európskej Únii;

Európske štľuktuľálne ainvestičné fondy alebo EŠIF - spoločné označenie pre Európsky
fond ľegionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky
pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námoľný a rybársky fond;

Ex ante finančná oprava - zníŽenie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení

/-_
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poľušenia pľávnych predpisov SR alebo pľávnych aktov EÚ, najmä v oblasti veľejného
obstaľávania. Nepotvľdená ex ante finančná opľava - Poskytovatel'identifikuje porušenie
pľávnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ' ale výška navrhovanej finančnej opravy
môŽe byť upľavená v nadväznosti na výsledok pľebiehajúceho skúmania iného orgánu (napľ.

kontrola Úvo). Potvľdená ex ante finančná opľava - Poskytovatel' identifikuje porušenie
pľávnych pľedpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto
momentu sa neviaže pľebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku
uplatnenej finančnej opravy' resp' konanie iného oľgánu bolo ukončené a finančná opľava bola
uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného oľgánu (napr. kontrola Úvo).

Financujúca banka banka, ktorá poskytuje peňažné pľostľiedky Prijímatel'ovi
na financovanie časti oprávnených výdavkov ďalebo aspori časti Neoprávnených výdavkov
Projektu, s ktoľou má Poskytovatel'uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi
bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímatel' poskytuje alebo
poskytne ľovnaký zálohpre Poskytovatel'a aj pre Financujúcu banku;

Finančná ana|ýza _ analýza, ktoľej cielbm je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti
Projektu geneľujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného
finančného príspevku, ako aj pľeukázať Udľžatel'nosť Projektu generujúceho pľíjmy. Podstatou
Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov vjednotlivých ľokoch príslušného referenčného
obdobia v závislosti od typu Projektu geneľujúceho pľíjmy, pľičom ich kalkulácia vychádza
zrozdiehl výdavkov a pľíjmov v daných ľokoch. Východisková Finančná analýza je
predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančn á analýza znamená Finančnú
analýzu vypľacovanú v pľípade potreby jej aktualizácie alebo povinne v uľčitých fázach
životného cyklu projektu (najmä obdobia udržatel'nosti) v závislosti od typu Projektu
geneľujúceho pľíjmy, v rámci ktorej sa prepočítďrekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzeľa - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Pľojekt
generujúci pľĺmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu
zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných
nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť
financované foľmou nenávratného finančného príspevku. Finančná medzera Sa ľovná
absolútnej hodnote zápornej čistej súčasnej hodnote investície;

Finančné ukončenie Pľojektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento
pojem (ukončenie rea|izácie Projektu) používa Systém ľiadenia BŠľ a súčasne v zmysle
Systému finančného ľiadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako
,,ukončená opeľácia") - nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci
Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Pľijímatel' uhľadil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávatel'om alebo
svojím zamestnancom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímatel'a v zmysle
pľíslušných pľávnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí
NFP a

b) Prij ímatel'ovi bol uhrade ný l z(lčtov aný zodpovedajúci NFP'

Fyzická ľealizácia činnosti - predstavuje poskytnutie/prijatie aspoň časti plnenia zo zmllvy
uzatvoľenej s Dodávatel'om za účelom realizácie danej činnosti v rámci pľíslušnej hlavnej
aktivity; činnosť v rámci príslušnej hlavnej aktivity je definovaná v Pľílohe č. 4 Zm|llvy o
poskytnutí NFP ako ,,názov výdavku";

Hlásenie o ľealizácii aktivít Pľojektu - formulár v IMTS 2014+, prostredníctvom ktorého
Prijímatel' oznamuje Poskytovatel'ovi Začatie a ukončenie realizácĺe hlavných aktivít Projektu

)
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a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podpoľných aktivít Projektu;

Implementačné naľiadenia - nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia
alebo delegované nariadenia' ktorými sa stanovujú podrobnejšie pľavidlá a podmienky
uplatnitelhé na vykonanie rôznych oblastí úpravy podl'a všeobecného nariadenia alebo podl'a
Naľiadení k jednotlivým EŠIF;

IT monitorovací systém 20l'4+ alebo ITMS 201'4+ - informačný systém, ktorý zahÍtla
štandaľdizované procesy programového aprojektového riadenia. obsahuje údaje, ktoré sú
potrebné na tľanspaľentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP.
Pľostredníctvom ITMS 2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných
systémoch Európskej komisie určených pre spráw európskych štrukturálnych a investičných

fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vľátane ISUF, pre ktorý je
zdrojovým systémom v ľámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadatelbv/pľijímatelbv k pľocesu a kontľole Vo a obstaľávania

- je u zmysle Systému riadenia EŠIF závazným riadiacim dokumentom vydaným v záujme

zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhľadného zosúladenia pravidiel určených pre

Žiadateľovlprijímatelbv s pravidlami určenými Systémom riadenia BŠĺr' a metodickými

pokynmi a vzormi CKo za oblasť Vo a obstarávania.

Komisia alebo EK- znamenáEurópsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba _ osoba, u ktoľej sa vykonáva kontľola oveľovaných skutočností podl'a

Zákonao pľíspevku z BŠIF a finančná kontrola alebo audit podl'a Zákonao finančnej kontrole,

pričom vo vzťahu kZátkonu o finančnej kontrole ide o povinnú osobu tak' ako je v tomto

zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zrrluve o poskytnutí NFP uvedené lnak, za dni sa považujú Pracovné dni.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktoľom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty uľčené podl'a dní začínají plynúť pľvým pracovným dňom

nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Lehoty určené podl'a týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho

dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok

lehoty' Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak
koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona

é.24111993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení
neskorších pľedpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre

Prijímatel'a zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovatel'a, alebo

ak sa podanie odovzdá na poštovú pľepľavu' ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené

inak. v prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre

Pľijímatel'a lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle

článku 4 zm|uvy, resp. ak ide o pľedkladanie dokumentácie prostľedníctvom elektronickej

schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektľonickej schránky

Zmluvnej stľany v posledný deň lehoty. V pľípade elektronického pľedkladania dokumentácie

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Sa Zamoment, od ktorého začína plynúť

lehota, považuje prvý pľacovný deň po elektronickom doručení dokumentu, ak nie je

dohodnuté v konkľétnom prípade inak;

Meratel'né ukazovatele Pľojektu _ záväzná kvantifikácia výstupov a ciel'ov, ktoľé majú byť

dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úľovni Pľojektu je dôležité

z pohl'adu riadenia Pľojektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie
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ciel'ov na úrovni oP. Poskytovatel' zahrnie do Výzvy návrh meratelhých ukazovatelbv,

z ktorých Prijímatel' zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré meratel'né ukazovatele,

zaktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímatel'zodpovedá v ľámci Realizácie hlavných

aktivít Pľojektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udľžanie v rámci obdobia

Udľžatelhosti Projektu. Meratelhé ukazovatele Pľojektu odzrkadl'ujú skutočné dosahovanie

pokĺoku na úrovni Projektu, pľiradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu av zásade

zodpovedajú výstupu Projektu. Meratelhé ukazovatele Pľojektu sú uvedené v Pľílohe č. 2
Zmlwy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP.
V prípade, ak sa v Zrĺillve o poskytnutí NFP uvádza pojem Meľatelhý ukazovatel'Projektu vo

všeobecnosti, bez označenia ,,s pľíznakom" alebo ,,bez príznakll", zahŕňa takyto pojem aj

Meratelhý ukazovatel'Projektu s príznakom aj Meratelhý ukazovatel'Projektu bez príznaku;

Meľatel'ný ukazovatel' Projektu bez pľíznaku - Meratelhý ukazovateľ Pľojektu, ktorého

dosiahnutie je záväzné z hl'adiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pľičom
akceptovatelhá miera odchýlky, ktoľá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti

vyplýva z článku 10YZP;

Meratel'ný ukazovatel' Pľojektu s pľíznakom - Meratelhý ukazovatel' Projektu, ktorého

dosiahnutie je objektívne ovplyvnitelhé externými faktormi a ktoľého dosahovanie nie je plne

v kompetencii Prijímatelä. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Meratelhých ukazovatel'ov

Pľojektu s pľíznakom v rámci akceptovatelhej miery odchýlky pľi preukázaní daného

externého vplyvu nemusí byt' spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímatelbvi pľi
splnení podmienok podl'a článku 6 odsek 6'6 zmhvy;

Mieľa finančnej medzeľy - predstavuje percentuálny podiel Finančnej medzery na

diskontovaných investičných výdavkoch projektu. Miera finančnej medzery je kllĺčovým
ukazovatelbm, cez ktoľý sa určuje výška oprávneného výdavku projektu (očisteného o čistý

pľíjem), v prípade, ak sa realizuje projekt mimo pravidiel štátnej pomoci. V prípade, ak sa
pľojekt realizuje v rámci pravidiel štátnej pomoci predstavuje intenzitu pomoci' ak Yýzva
nestanovuje inak.;

Mikľo, malý alebo stľedný podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1
Nariadenia Komisie (EÚ č. 65112014 zo I7. júna2ol4 o vyhlásení uľčitých kategórií pomoci
za zluóitel'né s vnútorným tľhom podl'a článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme

pomoci nie je uvedené inak;

Monitoľovací výboľ _ orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47

a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť
pľogramu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitoľovací výbor poskytuje
konzultácie, skúma a schval'uje všetky návrhy ľiadiaceho orgánu na Zmenu programu;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. l3ool2}l3 o Kohéznom
fonde, ktorým sa zrušuje naľiadenie Rady (ES) č' 108412006;

Naľiadenie 1301 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. l3Oll2OI3
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a
Investovanie do rastu a Zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (Es) č. 1080/2006;

Naľiadenie 1303 alebo všeobecné naľiadenie _ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

6Ú č. l3o3l20l3, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

ľegionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Euľópskom
polhohospodárskom fonde pľe rozvoj vidieka aEurópskom námornom a rybárskom fonde

t
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a ktoľým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Euľópskom námornom a rybárskom fonde,
a ktoľým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) é. to83l2OO6;

Naľiadenia k jednotlivým euľópskym štľuktuľálnym a investičným fondom alebo
naľiadenia kjednottivým ľŠrľ - zahŕňajú pľe účely tejto Zmluvy oposkytnutí NFP
naľiadenie 1300 a nariadenie 1301;

Naľiadenie 201811046 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)
č.20l8lt046 z 18. júla 2018, orozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný
rozpočet Únie, o Zmene naľiadení (EÚ č. 129612013, (EÚ č. I3OI:2OI3, ĺeÚl e. I3O312OI3,
(Eo č. I3O4l2013, (Eo č. I309t2o13, Go č. 1316:2013, (BÚ č. 223t2ol4, GÚ č.
28312014 a rozhodnutia č. 54It2Ol4tEIj a o zrušení nariadenia (EÚ, Eurato m) č:. 96612012;

Následná monitorovacia spľáva _ mávýznam daný v článku 4 ods. 1 písm. d)YZP:

Nenávratný finančný pľíspevok alebo NFP _ suma finančných prostľiedkov poskytnutá
Prijímate|bvi na Realizáciu aktivít Pľojektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP
a v prípade velkých pľojektov z výšky určenej v žiadosti o NFP zaslanej na schválenie EK,
podlä podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, zverejných prostriedkov v súlade s platnou
právnou úpravou (najmä Zákonom o príspevku z EŠIF, Zátkonom o finančnej kontrole
aZákonom o ľozpočtových pľavidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z ľozhodnutia
o schválení žiadosti o NFP, v pľípade velkých pľojektov vyplýva z rozhodnutia EK a na
zdklade rozhodnutia EK môže bý zmenená, a pľedstavuje uľčité vo zCelkových opľávnených
výdavkov vzhlädom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Yýzvy.
Skutočne vyplatený NFP pľedstavuje uréité vo zo Schválených opľávnených výdavkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Yýzvy a po zohl'adnení
d'alších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného
NFP môže bý rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

Neopľávnené výdavky - výdavky Pľojektu, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami; ide najmä
o výdavky, ktoré sú V rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia
oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie
z prostľiedkov oP r'Žv 1tale1 aj ako ,,oP")' nesúvisia s činnost'ami nevyhnutnými pre
úspešnú realizácil a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre
opľávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 vZP), sú v rozpore s podmienkami
príslušnej Yýzvy alebo sú v ľozpore s právnymi predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ;

Nezrovnalost' - akékol'vek porušenie pľáva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohlädu na to, či pľávna povinnosť bola premietnutá
do Zmluvy o poskytnutí NFP' pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia
hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by
mohol byť negatívny dopad na ľozpočet Európskej Ĺlnie zaťažením všeobecného rozpočtu
Neopľávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti
stanovenej nariadením Euľópskeho parlamentu a Rady (EÚ č. I3O312OI3 sa pľi posud zovaní
skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z
nezľovnalosti;

okolnost'vylučujúca zodpovednost'alebo ovz _ prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vôle,
konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno
rozulTme predpokladať, že by Zm7uvná stľana túto pľekáŽku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto pľekážku pľedvídala. Úeinty okolnosti
vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené 1ba na dobu, pokial'trvá prekážka, s ktorou sú tieto
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účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej Strany nevylučuje pľekážka, ktorá vznikla zjej
hospodáľskych pomerov. Na posúdenie toho, či uľčitá udalosť je OYZ, sa použije ustanovenie

$ 374 obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktoľá má byť oYZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky' ktoľý bráni Zmluvnej Strane plniť si povinnosti zo závázku
po určitú dobu, ktoré inak je moŽné splniť a ktoľý je základným rozlišovacím znakom
od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zan7kne,
s ohl'adom nato,že dodatočná nemožnosť plnenia mátrvalý, nie dočasný charakter,

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

(iii) musí mať takú povahu, žebráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, atobez ohl'adu
na to, či ide o právne prekážky, pľírodné udalosti alebo d'alšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátitel'nosť, v dôsledku ktoľej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná
Strana by mohla túto prekážku odvľátiť alebo prekonať, alebo odvľátiť alebo pľekonať
jej následky v rámci lehoty, po ktorú oYZ trvá,

(v) nepredvídatelhosť, ktorú možno považovať zaprellkázanú, ak Zmluvná strana nemohla
pri azavretí Zmlwy oposkytnutí NFP predpokladať, že ktakejto prekážke dôjde,
pľičom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo
právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,

Za oYZ na Strane Poskytovatel'a sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice' Za oYZ sa
nepovažuje plynutie lehôt vľozsahu, ako vyplývaj(l zprávnych pľedpisov SR apľávnych
aktov EÚ;

opakovaný - výskyt uľčitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

opľávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímatel'om
v súvislosti s Realizáciou aktivít Pľojektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, at< spĺĺajú
pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 YZP; s ohlhdom na definíciu Celkových
oprávnených výdavkov, výška opľávnených výdavkov môže byť ľovná alebo nižšia ako výška
Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených
oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované
zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepľeukazuje;

oľgán auditu - náľodný, regionálny alebo miestny oľgán veľejnej moci alebo subjekt verejnej
správy, ktoľý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.
V podmienkach Slovenskej ľepubliky plní úlohy oľgánu auditu Ministerstvo financií SR,
okľem oľgánu auditu určeného vládou SR;

oľgán zapojený do ľiadenia, auditu a kontľoly EŠIF vľátane finančného ľiadenia - je
v súlade So všeobecným naľiadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠF, príslušnými
uzneseniami vlády SRjeden alebo viaceľo z nasledovných oľgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Ceľtifikačný oľgán,

e) Monitoľovací výboľ,

o
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Strana 8 270



F

0 oľgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) orgán zabezpeóujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestoľihorizontálnychprincípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovatel'skýorgán;

Platba - finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozľenie z podvodu _ nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania
na vnútroštátnej úľovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podl'a
čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zm|uvy o Európskej únii o
ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s

trestným činom podvodu podl'a zákona č. 300/2005 Z' z. trestný zákon v znení neskorších
predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zátk|ade čl. K.3 ZnJuvy o Európskej
únii o ochrane finančných záujmov Euľópskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - mávýznam uvedený v článku 71 všeobecného naľiadenia, ktory
je d'alej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3

až 5 YZP,článok 6 ods. 4 vZP) aktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmeľnení
uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKo, Riadiacim orgánom,

Spľostľedkovatel'ským orgánom alebo iným, na to opľávneným subjektom, ak bol príslušný

predpis alebo Pľávny dokument Zverejnený.

Podstatná Zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infľaštruktúry alebo investícia
do výľoby, nastane, ak v období odZačatiarealizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia
piatich rokov aza splnenia podmienok uvedených včlánku 71 všeobecného nariadenia

skĺátená v pľípade MSP do uplynutia tľoch rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do

uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, dôjde v Projekte alebo

v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

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

v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) Zmene vlastníctva položky infraštruktúľy, ktoľá poskytuje Prijímateľovi alebo tľetej osobe

neoprávnené zvýhodnenie, bez ohl'adu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo

orgán verejnej moci'

c) podstatnej Zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Pľojektu alebo

podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná Zmena nastane aj v pľípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia

Projektu dôjde k presunu výľobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okľem

prípadu, ak Pľijímatelbm je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10

rokov nahradí doba platná na ziáklade pľavidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak súčasťou Projektu nie je investícia do výľoby, ani investícia do infľaštruktúry,

Podstatná Zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podl'a

uplatnitelhých pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo pľemiestni

výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre Pľojekty generujúce pľíjem - predstavuje Zmenu

vúdajoch zadávaných do Finančnej ana|ýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Mieľy finančnej

,,1-
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medzery o 10 a viac percentuálnych bodov opľoti plánovanej hodnote Mieľy finančnej

medzeľy a v prípade pľojektov financovaných podl'a pravidiel štátnej pomoci, pri ktorých

následne dochádza k takej Zmene (poklesu) miery finančnej medzery, ktoľá spôsobí zníženie

náľoku na NFP o viac ako 40 EUR v poľovnaní s NFP vyčísleného na zák|ade výsledku ex

ante finančn ej analý zy :

Pľacovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedel'a alebo deň pracovného pokoja v zmysle

zátkona č,.24ltlgg3 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

v znení neskorších pľedpisov;

Pľávny dokument, z ktorého pľe Prijímatel'a vyplývajú práva a povinnosti alebo ich

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo

akýko1'vek iný pľávny dokument bez ohl'adu na jeho názov, právnu formu a procedúru

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkol'vek orgánom zapojeným

Jo riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alalebo ktorý bol vyd1ný

nazák7ade a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF,

to všetko vždy zapodmienky, že bol Zverejnený;

Pľávne pľedpisy EÚ alebo právne akty EÚ _ pre účely Zmhvy o poskytnutí NFP zahŕťlajú

primárne pramene práva EÚ (najmä zak|adajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie,

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Errrópska rada

* ci"to- zabezpeéiť hladké fungovanie EÚ); sekundáľne pramene práva EÚ (naľiadenia,

smernice, rozhodnutia, odporúčania a staĺoviská) a ostatné 
'd-okumenty' 

z ktorých vyplývajú

právaapovinnosti, ak boli Zvercjnené v Uradnom vestníku EU;

Právne pľedpisy SR _ všeobecne závdzné pľávne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie - prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku

s právnymi pľedpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami

vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným oľgánom, orgánom auditu alebo inými Vecne

príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úľad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad,

Európska komisia atď.) zdôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti

výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (ceľtifikačného

overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ

neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo ziákonnosti výdavkov; táto pochybnosť

sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Pľeddavková platba - úhľada finančných prostriedkov Zo strany Prijímatelä v prospech

Dodávatel'a vopred, t. j. pred dodaním tovaľov, poskytnutím služieb alebo vykonaním

stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha" alebo ,,pľeddavok"
a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada ľealizuje, sa používa aj pojem ,,zálohová faktúra"

alóbo ,,preddavková faktúra"; Možnosť využitia pľeddavkových platieb musí byť výslovne
povolená Zo Strany Poskytovatel'a;

Predmet Projektu - hmotne zachytiteľná (zaznamenatelhá) podstata Pľojektu (po Ukončení

rea|izácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup ľealizácie Projektu),

ktorej nadobudnutie, realizácia, ľekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané

v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o Stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môŽe zahŕťlať aj

viacero Pľedmetov Pľojektu;

Pľeklenovací úveľ - peťtaŽné pľostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímatel'ovi,

ktoré svojim účelom slúžia Pľijímatelbvi na pľeklenutie určitého ekonomického obdobia na
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základe takej zmluvy o úveľe, z ktoľej je z jej názvu na jej prvej stľane ztejmé, že ide
o preklenovací úver;

Prioritná os _ jedna z priortt stratégie v oP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom
súvisiacich operácii (aktivít) s konkrétnymi, meratelhými cielmi;

Príručka pľe Pľijímatelh - je v zmysle Systému ľiadenia EŠIF závazným riadiacim
dokumentom, ktoľý vydáva Poskytovatel' a ktorý predstawje procesný nástľoj popisujúci
jednotlivé fázy impleme ntácie Projektov;

Pľíľučka k procesu veľejného obstarávania - je závazným metodickým dokumentom, ktorý
vydáva Poskytovatel' akto4ý obsahuje súhrn pravidiel pre realizáciu verejného
obstarávaniďobstarávania v rámci pľojektov spolufinancovaných zoP KŽP, ato až do
nadobudnutia účinnosti Jednotnej príručky pre žiadatel'ov/prijímatelbv k procesu a kontrole
verejného obstarávaniďobstarávania, vydanej zo strany cKo' Po nadobudnutí účinnosti
Jednotnej príručky pre žiadateľovlprijímatel'ov k procesu a kontľole verejného
obstarávaniďobstarávania, bude akýkol\ek odkaz na Príručku k pľocesu verejného
obstarávania znamenať odkaz na Jednotnú pľíručku pre Žiadatel'ov/prijímatelbv k procesu a
kontrole verejného obstarávaniďobstarávania;

Pľojekt generujúci pľíjem _ v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného naľiadenia každý
projekt zahľňujúci investíciu do infľaštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo
hradené užívatel'mi' alebo každý pľojekt zahrňujúci predaj alebo pľenájom pozemkov alebo
stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného
nariadenia sa tieto pľojekty delia na projekty, kde:

a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podl'a článku 61 odsek 3 všeobecného
naľiadenia. V takom prípade projekty majú spracovanú Finančnú ana|ýzu pre referenčné
obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udľžatel'nosti Projektu.
Počas ľefeľenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza
kzmenám vúdajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pľe tieto Projekty
generujúce príjem Pľijímatel' predkladá aktualizovanú Finančnú ana|ýzu s

rekalkuláciou Finančnej medzeľy spolu s Následnou monitoľovacou správou s príznakom

,,závereéná". Rozdiel zistený zaktualizovanej Finančnej ana|ýzy je Prijímatel' povinný
vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 2 ods.

9 a článku 10 VZP, alebo

b) nie je možné dopredu objektívne odhadnúť pľíjem podl'a článku 61 odsek 6 všeobecného

nariadenia. V takom prípade projekty nemajú spracovanú Finančnú analýza, avšak počas

referenčného obdobia, ktorym je pľe tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie
Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Pľojektu, sa
sleduje' aké Čisté pľíjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímatel'
vypľacúva Finančnú ana|ýza s kalkuláciou Čistych príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou

Následnou monitoľovacou spľávou. V prípade zistenia Čistých pľíjmov je Pľijímatel'
povinný vrátiť Poskytovatelbvi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve
o poskytnutí NFP, najmä v článku 2 ods. 9 a článku |0 vZP. Po uplynutí 3 ročnej doby

monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímatel'a

pľedkladať Následné monitorovacie správy aŽ do ukončenia obdobia Udľžatelhosti
Projektu;

Pľojekty generujúce príjmy sú aj pľojekty podl'a článku 65 odsek 8 všeobecného naľiadenia

vytvárajúce Či'te pĺimy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú
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ľovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 0o0 EUR. Čisté prĺmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potľebné odpočítať od oprávnených výdavkov

pľojektu pri ukončeni realizácie projektu. Pľijímateľ má povinnosť monitorovať čisté pľĺmy

po dobu rea|izácie projektu a deklarovať ich v záveľečnej monitoľovacej spľáve, rovnako ako

a; finančne vysporiadať, a to najneskôľ pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Projekty generujúce pľĺmy sú aj pľojekty štátnej pomoci/pomoci de minimis, pľi ktoľých sa

v súlade s pľavidlami štátnej pomoci/pomoci de minimis stanovuje výška nenávratného

finančného pľíspevku odpočítaním výšky prevádzkového zisku vygenerovaného projektom.

Pľe tieto Pľojekty generujúce pľíjem Prijímatel'predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s

rekalkuláciou Finančnej medzeľy spolu s Následnou monitorovacou správou s pľíznakom

,,záYeÍečná". Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímatel'povinný vľátiť

v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem

zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Pľojektov, pokial' to zjavne neodporuje obsahu alebo

účelu konkľétneho ustanovenia.

Realizácia Pľojektu - obdobie odZačatiarealĺzácie hlavných aktivít Pľojektu až po Finančné

ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Pľojektu _ realizácia všetkých hlavných ako aj podpoľných Aktivít
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí

NFP používa vtedy, ak je potľebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez

ohl'adu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu - zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácĺe Projektu,

t. j. obdobiu, v rámci ktoľého Pľijímatel' ľealizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu

odZačatia realĺzácie hlavných aktivít Projektu, najskôľ však od 01.0I.2014, do Ukončenia

rea|izácie hlavných aktivít Projektu, akvýzva neustanovuje inak' Maximálna doba Realizácie

hlavných aktivít Pľojektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, pričom za

žiadnych okolností nesmie prekročiť teľmín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného

naľiadenia, t. j. 3 1. 12.2023:

Riadiaci oľgán alebo Ro - oľgán štátnej správy alebo územnej samospľávy poveľený

Slovenskou republikou, ktoľý je určený narealizác\u operačného programu azodpovedá za

riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodáľenia podl'a

článku t25 všeobecného naľiadenia. Riadiacim orgánom pre oP ĺ<Žv 1e Ministerstvo

životného prostľedia Slovenskej ľepubliky. V podmienkach SR v súlade s $ 7 Zákona

o príspevku z BŠr určuje jednotlivé Riadiace oľgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je

uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostľedníctvom

Sprostľedkovatel'ského oľgánu ;

Riadne uskutočnenie (pľávneho) úkonu v súlade So Zmluvou o poskytnutí NFP'
Harmonogramom finanč nej rea\izácre projektu, právnymi predpismi SR, pľávnymi aktmi EÚ,
Pľíručkou pľe žiadatel'a v ľámci Yýzvy ajej pľíloh, Pľíľučkou pre Pľijímatel'a, Príručkou
k procesu veľejného obstaľávania, príslušnou schémou pomoci, Systémom finančného

ľiadenia, Systémom ľiadenia EŠm ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci ,,de minimis", spoločne aj ako ,,schémy pomoci"
záväzné dokumenty, ktoré komplexne upľavujú poskytovanie pomoci jednotlivým

príjemcom pod|'a podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci; ;

Schválená žiadost' o NFP - žiadosť o NFP, v ľozsahu a obsahu ako bola schválená

o
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Poskytovatelbm vrámci konania ožiadosti vzmysle $ 57 ods. 7 vspojení s 19 Zákona
o príspevku z BŠIF a ktoľá je uložená u Poskytovatel'a;

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené ariadne preukázané
oprávnené výdavky Prijímatel'a schválené Poskytovatelbm v ľámci predložených Žiadostí
o platbu; s ohl'adom na definíciu opľávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených
výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška oprávnených výdavkov. Za Schválené
oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom
vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení
Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny
oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselnfta oprávnených výdavkov,
ktorý tvoľí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKo na programové obdobie 2OI4 _ 2020 č,. 4
k číselníku opľávnených výdavkov;

Spľáva o zistenej nezľovnalosti - dokument, na zátUade ktorého je zdokumentované
podozrenie zNezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti vjednotlivých štádiách vývoja
nezrovnalosti v ITMS 2014+;

Spľostľedkovatel'ský orgán alebo So - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej spľávy,
samospľávny kraj, obec alebo iná pľávnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne
predpoklady určená naplnenie uľčitých úloh riadiaceho orgánu podlh článku 123 ods. 6
všeobecného nariadenia avsúlade S $ 8 Zákona opľíspevku z EŠIF, ato na základe
písomného poveľenia riadiaceho oľgánu sprostredkovatel'skému orgánu na výkon časti úloh
riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. l75l2o14 zo dňa 16. 04.2014 je So pre oP
KŽP slovenská agentúra životného pľostredia, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO.
Rozsah a definovanie úloh So je pľedmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho
orgánu Sprostredkovatel'ským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom
Zo Strany Ro na So oprávňujúcom So na konanie voči tľetím osobám;

Systém ľiadenia európskych štruktuľálnych ainvestičných fondov na pľogľamové
obdobie 2014 - 2020 alebo Systém riadenia BŠrr - dokument vydaný CKo, ktoľý
predstawje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoľé sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a
ktoľé sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmlavy o poskytnutí NFP je
závázná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo
v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy;
rovnako uvedené platí aj pľe dokumenty vydávané nazáklade Systému riadenia EŠm v súlade
s kapitolou l.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a ľozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štľuktuľálnych fondov, Kohézneho fondu a Euľópskeho
námoľného a ľybárskeho fondu na pľogľamové obdobie 20t4 _ 2020 alebo Systém
finančného ľiadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn
pravidiel' postupov a činností financovania NFP. Systém finančného ľiadenia zahŕňa finančné
plánovanie arozpočtovanie, ľiadenie arealizáciu toku finančných prostľiedkov, účtovanie,
výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vyspoľiadanie finančných
vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pľe účely Zrrlwy o poskytnutí
NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle
Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc - akákol'vek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho
rozpočtu SR alebo akoukol'vek formou z verejných zdľojov podniku podlä článku l07 ods. 1

Zrn7uvy o fungovaní EÚ, ktorá naníša súťaž alebo hľozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje
určité podniky alebo výrobu uľčitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod
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medzi členskými štátmi EU. Pomocou Sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí

NFP ľozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných stľán, ktoré pre

ne vyplývajú zprávneho poľiadku SR alebo zprávnych aktov EÚ ohl'adom štátnej pomoci,
zostávajú plnohodnotne aplikovatel'né bez ohlädu na to, či ich Zniuva o poskytnutí NFP
llvádza vo vzťahu ku konkľétnemu Projektu Prijímatel'a, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako
aj bez ohl'adu na to, či sa Prijímatel'považuje podl'a právnych predpisov Slovenskej republiky
za verejnopľávny subjekt alebo subjekt súkľomného práva;

Účtovný doklad - doklad definovaný v $ l0 ods' l zákonač.43I|2OO2Z' z. o účtovníctve' Na
účely predkladania žiadosti o platbu (d'alej aj ,,ŽoP") sa vyžaduje splnenie náležitostí
definovaných v$ l0 ods. l písmena a) ažf) predmetného zŕlkona, pričom zadostatočné
splnenie náležitosti podl'a písmena f) sa považuje vyhlásenie Pľijímatelh v ŽoP v časti Čestné

vyhlásenie v znení podlä pľílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti
s postúpením pohl'adávky sa z pohlhdu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za
účtovný doklad, ktoľého dôkazná hodnota je ľovnocenná faktúram, považuje aj doklad
pľeukazujúci vykonanie zapoéíÍania pohl'adávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto
definície Sa' na účely predkladania ŽoP v pľípade využívania preddavkových platieb, za

účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo pľeddavková faktíra), na zátklade

ktorého je uhtádzaná Preddavková platba Zo Strany Prijímatel'a Dodávatel'ovi;

Udľžatel'nost'Projektu (alebo obdobie Udržatel'nosti Pľojektu) - udľžanie (zachovanie)

výsledkov ľealizovaného Projektu definovaných pľostľedníctvom Meratelhých ukazovatel'ov
Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udržatel'nosti Pľojektu) ako aj dodľžanie
ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 7l všeobecného nariadenia. obdobie
Udľžatel'nosti Pľojektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po
kalendáľnom dni, v ktoľom došlo k Finančnému ukončeniu Pľojektu; obdobie udržatelhosti
Pľojektu tľvá pre účely tejto Zmlwy o poskytnutí NFP 5 rokov, resp. 3 roky v pľípade MSP;

Ukončenie ľealizácie hlavných aktivít Projektu - predstavuje ukončenie tzv. fyzickej
realĺzácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu Sa považuje za ukončenú
v kalendáľny deň, kedy Pľijímatel'kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/ dodaný Pľijímatel'ovi, Prijímatel'ho pľevzal a ak
to vyplýva z chaľakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktoľý
je hmotne zachytitel'ný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) Pľedložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedoľobkov, ktoľé majú alebo
môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba alebo
predložením odovzdávacieho pľotokolu v prípade, ak sa na ukončenie stavby
nevyžaduje stavebné povolenie; právoplatnosť kolaudačného ľozhodnutia je
Prijímateľ povinný preukázať Poskytovatel'ovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho
pľávoplatnosti, najneskôr do pľedloženia Žiadosti o platbu (s príznakom

,,záverečná") ,

(ii) pľeberacírrlodovzdávacím pľotokolom/dodacím listom/iným vhodným
dokumentom, ktoľé sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zaľiadenie,
dokumentácia, ĺná hnutelhá vec, pľávo alebo iná majetková hodnota' pričom
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať
pľijatie Predmetu Projektu Pľijímatel'om a uvedenie Predmetu Projektu do
užívania (ak je to s ohl'adom na Pľedmet Projektu relevantné), alebo

(iii)pľedložením ľozhodnutia o predčasnom lžívaní stavby alebo ľozhodnutia

)

Ĺ
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do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedoľobky v nich uvedené nemajú
alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť Stavby, ktorá je Predmetom projektu;
právoplatnosť ľozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo ľozhodnutia
do dočasného užívania stavby je Pľijímatel' povinný preukázať Poskytovatelbvi
Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôľ do predloženia
Žiadosti o platbu (s príznakom ,,záveÍečná") , Prijímatel' je povinný do skončenia
obdobia Udľžatel'nosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže
pľíslušným pľávoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zľozumitel'ným
spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímatelbvi, alebo bol
so súhlasom Prijímatelh sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo
v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Pľedmet Projektu nie je hmotne zachytitel''ný (zaznamenaÍel'ný), splnenie
podmienky Prijímatel'preukazuje podl'a článku 4 odsek 6 vZP alebo iným vhodným
spôsobom, ktoľý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktoľému došlo
k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu
Prijímatel'a je dokument odôvodliujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu
v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Pľojekt viaceľo Predmetov Projektu, podmienka Sa pľe účely Ukončeniarealizácie
hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný
čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pľe skôľ ukončené
Predmety Pľojektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých
Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 kZmluve
o poskytnutí NFP.

Yčas konanie v súlade s časom plnenia uľčenom v Zmluve o poskytnutí NFP,
v Harmonogľame finančnej rea|izácie projektu, v Pľávnych pľedpisoch sR a právnych
aktoch EÚ, v Pľíručke pre žiadatel'a, Vo Yýzve, v Pľíručke pľe Prijímatel'a, v Príručke k
procesu verejného obstarávania, v pľíslušnej schéme pomoci' v Systéme finančného riadenia, v
Systéme ľiadenia BŠIF aľo aj v ostatných Pľávnych dokumentoch;

Veľejné obstaľávanie alebo vo - postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác
v zmysle zákona o Vo, alebo podl'a zákonaé.2512006 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o Zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov s účinnosťou do 11 .04.2016
v súvislosti s výberom Dodávatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Veľejné
obstarávanie vo všeobecnom význame obstaľávania služieb, tovaľov a stavebnýchprác,tj.bez
ohl'adu na konkľétne postupy obstarávania podlä zákona o Vo, zahŕia aj iné druhy

obstaľávania (výberu Dodávatel'a) nespadajúce pod zákon o Vo, ak ich pľávny poriadok SR
pre konkrétny prípad pľipúšťa (napr. zákazky podl'a $ l ods. 2 aŽ 14 zákona o Vo alebo

zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstaľávateľ poskytne 507o a menej finančných

pľostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Veľejnopľávny subjekt - každý subjekt, ktoľý sa riadi veľejným právom v zmysle článku 2
ods. 1 bod 4 smeľnice Európskeho paľlamentu a Rady (EÚ č. 2ol4l24lEÚ z26. februára}Ol|
o veľejnom obstaľávaní a o zrušení smernice č.2004ll8lES v platnom znení a každé európske

zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Euľópskeho paľlamentu a Rady

GÚ č. l3}2l2}l3 zo I7. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podlh zákona

č. 90/2008 Z. z. o euľópskom zoskupení územnej spolupľáce a o doplnení zákona č. 540ĺz00l
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších pľedpisov v znení neskorších predpisov, bez ohl'adu

na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupľáce považuje podl'a právnych predpisov

)
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Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkĺomného práva;

Vládny audit súhľn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích

akonzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie ľiadiacich akontrolných procesov

vykonávaných podl'a Zátkonao finančnej kontrole a iných aplikovateľných právnych pľedpisov

so zohl'adnením medzinárodne uznáv aný ch audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania _ výdavky, ktorých forma je

stanovená v článku 67 oás. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované

zjednodušeným spôsobo* uyŕu"ouunia sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Yýzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo Výzva - východiskový metodický a odborný

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa

uypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovatelbvi; určujúcou výzvou pľe Zmluvné strany

ičvgrra, ktorej kód je uvedený v él.2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie

v pľípade tzv. národných projektov v zmysle $ 26 odsek 3 Zákoĺa o príspevku z EŠIF

a v pľípade projektov téchnictej pomoci v zmysle $ 28 odsek 7 Zákonao príspevku z EŠIF;

Zaóatie realizácie hlavných aktivít Pľojektu - nastane v kalendárny deň' kedy došlo

k začatiu realizáciepľvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i.) začatiastavebných prácnaProjekte, alebo

(ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa' alebo

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávatel'om, predmetom ktorej je

dodanie tovaru ak príslušn á zrrlhlva s Dodávateľom, nepredpokladá vystavenie

písomnej objednávky alebo

(iii.) zaéatiaposkytovania služiebtýkajúcich saProjektu, alebo

(iv.) začatímriešenia výskumnej ďalebo vývojovej úlohy v rámci Pľojektu, alebo

(v.) zaéatla reallzácie inej činnosti v rámci pľvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú

nemožno podradiť pod body (1) aŽ (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená

v Pľílohe č. 2 Znluvy o poskytnutí NFP,

podl'a toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá'

Pľe vylúčenie nedorozumení Sa výslovne uvátdza, Že vykonanie akéhokol\ek úkonu

vzťahujúceho sa k rea|lzácii Vo nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto

vo vzťahu kZaéaÍiu rea|izácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Pre vylúčenie nedorozumení sa tiež výslovn e lvádza, že ZaóaÍie realrizácie hlavných aktivít

Projektu nie je totožné s Fyzickou realizáciou činnosti. V uľčitých prípadoch však môžu nastať

v rovnakom okamihu.

Zaéatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik

opľávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným

Aktivitám a ktoľé boli vykonávané pred, resp. po rea|lzácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle

definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné

Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b)YZP;

Začatie Veľejného obstarávaniďobstaľávania alebo začatie vo - nastane vo vzťahu

ku konkľétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k Vo na výkon prvej ex ante kontroly, alebo

b) pľi Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex ante kontrola sa za zaóatie

Veľejného obstarávania považuje:
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(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Veľejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na s(lťaž alebo výzvy na pľedkladanie
ponúk na zverejnenie, alebo

(iii) spustenie pľocesu zadávania zákazky v rámci elektľonického tľhoviska, alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontľole _ zákon č.357l20I5 Z. z' o finančnej kontľole a audite a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstaľávaní alebo zákon o Vo alebo ZVo v pľflohe č. 3 _ zákon
č.343ĺ2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ak relevantné;

Zákon č. 2512006 Z. z. _ zákon o veľejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pľedpisov (účinný do I7.04.2016);

Zmena podmienok pľe Pľojekty geneľujúce pľíjmy - Zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdľoje pľíjmov neboli zohl'adnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení
žiadosti o NFP alebo nové zdroje pľíjmov sa objavili počas monitoľovania čistých
pľíjmov nazáklade monitoľovacích spľáv alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere - je pľe účely článku 13 ods. 1 písm. h) YZP v prípade poskytnutia
financovania pre Projekt Zo Strany Financujúcej banky zmluva uzatvoľená medzi Prijímatel'om
a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou
Prijímatel'ovi:

a. v súvislosti s financovaním ďalebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Pľojektu, ktorých
vynaloženie súvisí So Schválenou žiadosťou o NFP aje potľebné za účelom
dosiahnutia ciel'a Projektu ďalebo technickým zhodnotením Pľedmetu Pľojektu
v období Udľžatel'nosti Projektu, alebo

b. za účelom zap|atenia pohl'adávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijímatel'om a takouto inou bankou, na základe ktoľej iná banka poskytla
Prijímatel'ovi úver v rozsahu a na účel podl'a odrážky vyššie.

ZoVPBA - Zmluva o vyplriovacom pľáve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky

vyplnenia Blankozmenky a d'alšie pľávne vzťahy s tým súvisiace;

Zveľejnenie - je vykonané vo vzťahu k akémukol'vek Právnemu dokumentu' ktorým je
Prijímatel' vĺazaný podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle

orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného ľiadenia alebo

akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Pľijímateľ mal možnosť Sa s takýmto Právnym

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti'

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoľšieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkĺétneho Pľávneho dokumentu nie sú stanovené

osobitné podmienky, ktoľé sú závazné. Poskytovatel' nie je v žiadnom pľípade povinný

Prijímatel'a na takéto Pľávne dokumenty osobitne ajednotlivo upozoľňovať. Povinnosti

Poskytovatel'a vyplývajúce pre neho zo všeobecného naľiadenia a implementačných naľiadení

týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa

vzhl'adom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo foľme podstatného mena,

D
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pľídavnóho mena, slovesa alebo príčastia v pľíslušnom gľamatickom tvare, pričom má vždy

vyššie uvedený význam;

Žiadost' o platbu alebo ŽoP - písomný dokument (zaslaný v listinnej podobe, alebo

elektronicky prostredníctvom Ústľedného portálu veľejnej správy, podpísaný kvalifikovaným

elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektľonickým podpisom s mandátnym certifikátom

alebo kvalifikovanou elektľonickou pečaťou), ktorý pozostáva z foľmuláru žiadosti a

povinných príloh, na zák|ade ktoľého je Pľijímatel'ovi možné poskytnúť NFP, t. j. prostriedky

EÚ a štátneho ľozpočtu na spolufinancovanie azdrojapro-rata v príslušnom pomere. Ž\adosť

o platbu vypracováva a elektľonicky odosiela pľostľedníctvom elektronického formulára

v ITMS 2014+ vždy Prijímatel';

Žiadosť o vrátenie finančných pľostľiedkov alebo ŽoY - doklad, ktoľý pozostáVa

z formuláľu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktoľého základe si

Poskytovatel' uplatňuje pohl'adávku z príspevku voči Prijímatel'ovi, ktorý má povinnosť

vyspoľiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10vZP.

čtánot< 2 vŠEoBECNÉ PovINNosTI PRUÍMATEĽA

1. Prijímatel' sa zavázuje dodržiavať ustanovenia Zmllvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Pľojekt

realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pľi Realizácii aktivít

Projektu s odbornou staľostlivosťou.

2' Pľijímateľ zodpovedá Poskytovatel'ovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržatelhosť Projektu

v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Pľijímatel'

realizuje Projekt pomocou Dodávatel'ov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich

osôb, zodpovedázaRealizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovatel'nie je

v žiadnej fáze Realizácie aktivít Pľojektu zodpovedný za akékol'vek poľušenie povinnosti

Pľijímateľa voči jeho Dodávatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe podieľajúcej sa na Pľojekte.

Jedinou relevantnou zmluvnou Stranou Poskytovatel'a vo vzťahu k Projektu je Prijímatel'.

3. Pľijímatel' je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a obdobia Udržatel'nosti

Projektu nedošlo k Podstatnej Zmene Pľojektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímatel'om je

podstatným porušením Zmlwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo

jeho časť v súlade s článkom lO vZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia

vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku

vzniku Podstatnej Zmeny Pľojektu.

4' V dôsledku toho, že uzavľetiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti

o NFP podl'a Zákona o pľíspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadatel'om Pľijímatel' a podmienky

obsiahnuté vschválenej žiadosti oNFP boli vsúlade s $ 25 Zákona opríspevku z pŠm

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, Zmena Pľijímatel'a je možná len výnimočne,

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovatel'a a po splnení podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímatelä môže byť schválená postupom

a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba

v pľípade, ak:

a) vjej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli
definované v pľíslušnej Yýzve, to znamená, že aj nový Pľijímatel' bude spĺriať všetky

podmienky poskytnutia príspevku, a

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok

poskytnutia pľíspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Pľijímatel'om

v postavení žiadatel'a, a

á'
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c) tálto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na ciel'Pľojektu podl'a článku 2 ods.2.2
zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Meratelhé ukazovatele Projektu,
pričom Prijímatel' musí preukázať, že uvedené následky ani nehľozia, a

d) Prijímatel' zabezpeéí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímatelbm'
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovatel', vstúpi do Zmluvy
o poskytnutí NFP namiesto Pľijímatelä' a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Pľijímatelbm,
univerzálnym právnym nástupcom Prijímatel'a.

Ak Prijímatel' poruší povinnosti podlä tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmllvy
o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10
YZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmeľná
obdobiu, počas ktoľého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej Zmeny
Projektu.

Podstatnou Zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného
alebo zhodnoteného v ľámci Projektu, ktoľý tvoľí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde
v období piatich rokov, resp. 3 rokov v prípade MSP od Finančného ukončenia Projektu
a budú naplnené aj d'alšie podmienky pľe Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 vZP. Ak
dôjde k vzniku Podstatnej Zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Pľijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom l0 vZP a v súlade s článkom 7l ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške,
ktoľá je úmeľná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku
Podstatnej zmeny Pľoj ektu.

Zmluvné stľany sa vzájomne zaväzuj(l poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie
závázkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zrriuvná strana zato, že drahá
Zml:rvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať
na nápravu.

Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími
stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovate|'neurčí inak.

Prijímatel' je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a
komunikáciu pre prijímatelbv NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovatelä.

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

6.

7

8

9

a) ešte nedošlo kposkytnutiu celého NFP vsúlade sčlánkom 3 ods.3.1, písm. c) zmluvy,
Zrrluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoľým sa upraví
článok 3, ods. 3.1, písm. c) zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na
základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou
finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podl'a predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý
je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímatelbvi, Zrrluvné stľany sa zaväzlljil uzavrleť
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoľým sa upraví článok 3, ods. 3.1, písm' c) zmluvy.
Vzniknutý rozdiel je Prijímatel' povinný vrátiť podľa článku 10 ods. 1 VZP, alebo

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, ods. 3.1, písm. c) zmluvy, Prijímatel' je
povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podlä článku 10 odsek 1 vZP vo výške
zodpovedajúcej ľozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri
žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery'

článoľ 3 VEREJNÉ oBSTARÁVANIE SLUŽIBB, TovARov A PRÁc
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PRIJÍMATBĽoM
1. Prijímatel'máprávo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb,tovarov a stavebných prác

potrebných pľe realizácill aktivít Pľojektu a súčasne je povinný dodľžiavať princípy
nediskľiminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, tľanspaľentnosti, vrátane
posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti
a účelnosti.

2. V závislosti od pľeukázatelhého začatia postupu zadávania zákazky bude Pľijímatel'
postupovať podl'a zákona o Vo (preukázatelhe začatý postup po l7.4.2016) alebo zátkona é.

2512006 Z' z. (prelkázatel'ne začatý postup do 17 '4.2016). odkazy na ustanovenia zákona č,.

2512006 Z. z. s(l d'alei v texte uvádzané v zátvoľke.

Prijímatel' je povinný postupovať pľi zadĹvaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov
a stavebných pľác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto
zákaziek v súlade so zákonom o Vo alebo v súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. v závislosti
od preukázatelhého dátumu začatia postupu zadávaniazákazky, ako aj Príručkou k pľocesu

verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovatel'. Ak sa ustanovenia zákona o Vo alebo
zílkona ó. 2512006 Z' z. na Pľijímatel'a alebo danú zákazkll nevzťahujú' je Pľijímatel' povinný
postupovať pri zadávaní zákaziek podl'a pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom
pokyne CKo č. 12 (v pripade postupu podl'a zákona č.2512006 Z. z. podl'a MP CKo č. 12,

verzia 2) a v Príľučke k pľocesu verejného obstarávania. Prijímatel' je povinný pri zadávaní
zákaziek podl'a $ 117 zákona o Vo ($ 9 odsek 9 zákona č' 2512006 Z.z.) postupovať
spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠF (3.3.7.2.6 Systému ľiadenia
EŠIF verzia 3 pre zákazky podl'a zákona č. 2512006 Z. z).Prijímatel' je povinný postupovať
pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podl'a pravidiel upravených v aktuálnom
Metodickom pokyne CKo č. 14 (v prípade postupu podl'a zákona č. 2512006 Z. z. podl'aMP
CKo č. 14,verzia2).

Prijímatel' je povinný zaslať Poskytovatelbvi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak
Poskytovatel' neuľčí inak. Prijímate|' predkladá dokumentáciu podlä pľedchádzajúcej vety
v lehotách a vo forme uľčenej v Systéme riadenia EŠIF, pokial' Poskytovatel' v Príručke k
procesu veľejného obstarávania alebo v tejto Zm|uve o poskytnutí NFP neurčil inak.
Kompletnú dokumentáciu Prijímatel' pľedkladá cez ITMS 2oI4+, pričom je povinný evidovať
jednotlivé časti dokumentácie Samostatne, aby celkový objem dát zajednu pľílohu neprekročil
100 MB. Poskytovatel' nie je oprávnený požadovať pľedloženie dokumentácie aj písomne a
rovnako nie je opľávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná
dokumentácia bola predložená, ľesp. spľístupnená cez ITMS 2014+. Spôsob predkladania
dokumentácie je podľobne upľavený v Pľíručke k procesu verejného obstarávania. Rozsah
dokumentácie, ktoľú Pľijímatel'povinne predkladá cez ITMS 2014+je definovaný v riadiacej
dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohlädnením ustanovenia $ 49 ods. 1

v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä
od povahy konkľétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektľonická podoba
vyuŽívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napľ. elektľonických
prostriedkoch uľčených na zadáyanie zákaziek Vo (poznámka: Prijímatelia sú povinní
vyllžívať elektronický pľostriedok po 18.l0.20l8 v pľípade nadlimitných a podlimitných
zákaziek Vo)' Prijímatel' je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt
Vo. Je akceptovatel'né, ak Pľijímatel'uvedie prostľedníctvom hypertextového linku odkaz na
dokumentáciu zveľejnenú v elektronickom pľostľiedku použitom na účely zadávania zákazky
(týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitým elektronického trhoviska' kde systém EKS po
uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania

s
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zákazky, vľátane uzavľetej zmluvy) a|ebo ak Prijímatel' pred|oží cez ITMS2O14+ prihlasovacie
údaje' ktoré zabezpečia, že Poskytovatel' bude mať prístup k dokument ác1i k zákazke, ktorá je
nahľatá v elektronickom pľostľiedku (napr. v systéme EVo), a to pre účely výkonu finančnej
kontľoly/kontľoly. Poskytovatel' je povinný s ohl'adom na podmienky uvedené v predošlej vete
vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v pľípade zákaziek s nízkou
hodnotou, pričom ľozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovatel'. Prijímatel'
súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie' v ktorom
identifikuje Pľojekt a pľedmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou
tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+
a vyhlásenie, že pľedkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom
dokumentácie obstaľávania služieb, tovaľov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne
Prijímatel' vyhlási, že si je vedomý, že na základe pľedloženej dokumentácie vykoná
Poskytovatel'finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP.
V prípade' že dokumentácia predloŽená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímatel' je
povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti
Poskytovate|'a o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, ked' je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+
nečitatelhá alebo poškodená' Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí
povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podl'a tohto odseku rovnako. V prípade, ak
Pľijímatel'nepredloží vyhlásenia podl'a tohto odseku, Poskytovatel'ho vyzve' aby tak vykonal
Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovatel'a. V pľípade, ak Prijímatel'
ktorékol'vek vyhlásenie podl'a tohto odseku napriek výzve Poskytovatelä nepľedloží, lde
o podstatné porušenie povinnosti Prijímatelbm. Lehoty na výkon finančnej kontľoly
obstarávania tovaľov, služieb' stavebných prác začínajú plynúť pľvým pracovným dňom
nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Pľijímatel'a o vykonanie kontľoly. V prípade, že
Pľijímatel' má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovatel'ovi žiadosť o
vykonanie kontroly prostredníctvom elektľonickej schľánky alebo listinne, ak Prijímatel'nemá
aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovatel'ovi žiadosť o vykonanie kontroly
listinne. Prijímatel' je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek veľejného
obstarávania povinný spľístupniť elektľonickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely
výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovatel'a, a to zriadením prístupu do elektronického
prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby
dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom
elektronickom pľostriedku.

Poskytovatel' vykoná finančnú kontľolu obstarávania tovaľov' služieb, stavebných prác

a súvisiacich postupov v zmysle Zákona o finančnej kontrole a podl'a postupov upľavených
v Systéme riadenia gŠm v príslušnej verzil av Pľíručke k pľocesu verejného obstarávania.

Výkonom kontľoly obstaľávania služieb, tovarov, stavebných prác asúvisiacich postupov
alebo iným úkonom zo stľany Poskytovatel'a nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť
Prijímatel'a ako verejného obstaľávatel'a, obstarávatel'a alebo osoby podlh $ 8 zákona o Vo ($

7 zákona č. 2512006 Z. z.) za vykonanie Vo pri dodržaní právnych predpisov SR a pľávnych

aktov EÚ, tejto Zrrúuvy, Pľávnych dokumentov azákladných pravidiel apostupov Vo.
Rovnako nie je výkonom finančnej kontľoly Poskytovatel'om alebo iným úkonom

Poskytovatelä dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímatel'a za obstaľávanie

v prípadoch, ak Prijímatel' nie je povinný postupovať podl'a zákona o Vo (alebo podl'a zákona

č).2512006 Z. z).Prijímatel'beľie na vedomie, že vykonaním finančnej kontľoly Poskytovatel'a
nie je dotknuté pľávo Poskytovatel'a alebo iného oprávneného oľgánu na vykonanie opätovnej

kontľoly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP alalebo po ukončení reaLtzácie pľojektu v nadväznosti na zistenia, ktoľé budú
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vyplývať Ztejtoopätovnej kontľoly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania aktoré môžu

byť odlišné od zistení pľedchádzajúcich kontľoi/auditov' V pľípade' Že závery opätovnej

kontroly/novej kontrolyi*ditu/ou"rovuniu, a to napľíklad v dôsledku aplikácie.,postupov

vychádzaj(lcich z metoiických usmern"ní, ľozhodnuií a výkladových stanovísk Uradu pre

verejné obstarávanie, rozňdnutí Súdneho dvoľa EÚ alebo Pľávnych dokumentov alebo

komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej

kontroly/auditu/overovania' 
'ľostyňvatel' je opľávnený na 

'zák|ade 
zátverov z opätovnej

kontľoly/novej kontroly/auditu/oveľovania uplĺnrť v plnej výške voči Pľijímatel'ovi prípadné

sankcie zanedodrŽanie pravidiel a postupov stanovenych v zákone o Vo (alebo v zákone č'

25t2OO6Z.z.),ľesp.postupovpriobstaranízákazky,naktorúsazákonoVo(alebozákonč.
25tzOO6 Z. z.) nevzťahuje. Zn1uvné stľany ,u o'ábitn" dohodli' že v prípade' ak kontrolný

orgánlauditn ý orgánpodľa článku 12vZP oaľsn5' od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť

vyplývajúcuzVovovzťahukPrijímatel'ovi,spočívajúcuvporušeníprávnychpredpisov
ďalebo pravidiel pľe poskytovanie pomoci z BŠip v súvislosti s Vo' porušením pravidiel

a postupov Vo stanovenytľr v zákone o Vo (alebo .v zákone é. 25ĺ2006 Z' z') alebo

vyplývajúci ch zprávnych predpisov a právnych aktov EÚ k pľoblematike Vo alebo z obvyklej

praxe (best practice) aplikovanej kontrolnýái alebo auditnými oľgánmi EÚ' a to aj nad rámec

zistení Poskytovate ľuiv"rohl'adu na štádium, v ktorom Sa proces Vo nachádza' a v dôsledku

takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vľátiť NFP alebo jeho časť' Prijímateľ sa zaväzuje

takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade ':ľ*"- 
Io vZP' pri dodľžaní pľavidiel

vypt1ĺvájĺcich z $ 41 alebo 4Iazákonao pľíspevku z ESIF'

Pľijímatel' je povinný v závislosti od chaľakteru obstarávania služieb' tovaľov a stavebných

prác postupovať pri pľedkladaní dokumentácie z obstarávania služieb' tovarov a Stavebných

pr6c navýkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola veľejného obstaľávania Systému

ľiadenia EŠľ auprípaáe postupov pri obstaľaní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo (zákon č'

25t2oo6 Z' z) nevzťahuje, podl'a metodického pokynu CKo č' 12 v príslušnej verzii' Ak

Poskytovateľ v Príručke p." žiudut"l'a, Príručke pie Pľijímateľa' Príručke k procesu verejného

obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskyinutí NFP neurčí iné termíny a rozsah

dokumentácie, ktorú je Prijímatel' povinný pr"ákluduť Poskytovatďovi, Prijímateľ postupuje

podľa príslušnej ľupitoty Systému riadenia EŠIF, resp. v pľípade postupov pľi obstaraní

zátkazky, na ktorú sa 
"ákon 

o Vo nevzťahuje, podl'a metodického pokynu CKo č'12

v pľíslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez

ITMS 2OI4+je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania'

KontľolupľavidielapostupovStanovenýchzákonomoVo(zákonomč,.2512006Z.z.)
vykonáva Poskytovateľ v závislosti odfáiytetapy časového procesu Vo a typu zákazky ako:

a) Prvú eX ante kontrolu pľed vyhlásením Vo (prvá ex ante kontľola nie je povinná a

Prijímatel' sa môže dobrovolhe ľozhodnúť predložiť dokumentáciu na pľvú ex ante

kontrolu Poskytovatel'ovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadí.rvan\a zákaziek

a podlimitn yču, zauazlek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná

podl'a zátkonao finančnej kontrole'

b) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante

kontľola nie je povinna a Prijímatel' sa môže dobrovoľne ľozhodnúť pľedložiť

dokumentáciu na druhú ex ante kontľolu, ak ide o nadlimitní zÍlkazku' ktorá nie je

pľedmetnompovinnejkontrolyUVopodľa$169ods.2zákonaoVo),druháexante
Ĺontľola je vykonávaná podľa zátkonao finančnej kontrole'

c) Štandardnú ďebo následnú eX post kontrolu' ex post je vykonávaná podľa zálkona

o finančnej kontrole'

d) Kontľolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov

pľed podpisom je predmetom kontroly Poskytovatelbm v prípade, ak Pľijímatel' návrh
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8.

dodatku dobľovolhe predloží Poskytovatel'ovi za účelom výkonu finančnej kontroly),
kontľola dodatkov je vykonávaná podl'a zákona o finančnej kontľole.

Finančnú kontľolu postupov pri obstaľávaní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo (zákon č.
2512006 Z. z.) nevzťahuje, vykonáva Poskytovatel'v závislosti od ľozsahu a pľedmetu ako:

a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá eX ante
kontľola nie je povinná a Pľijímatel' sa môže dobrovolhe rozhodnúť predložiť
dokumentáciu na druhú eX ante kontrolu Poskytovatel'ovi' ak ide o zákazku na ktorú sa
zákon o Vo (zákon č. 2512006 Z. z) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej
zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazkyl
zadávanú osobou, ktorej poskytne veľejný obstarávatel' 5O7o a menej finančných
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie Stavebných prác a poskytnutie služieb
z NFP,

b) Štandaľdnú alebo následnú ex post kontrolu (Pľijímatel' predkladá dokumentáciu na
následnú ex post kontrolu Poskytovatel'ovi v prípade dobrovol'nej žiadosti Prijímatel'a o
výkon druhej ex ante kontroly podlä písm. a),

c) Kontrolu dodatkov zml(lv s úspešným uchádzačom.

9. Vpľípade druhej eX ante kontroly je vkapitole 3.3.7.2.2 Systému ľiadenia EŠIF osobitne
upľavená spolupráca sÚvo vnadväznosti na ustanovenie $ 169 odsek 2 zákona oVo. V
prípade, Že Pľijímatel' podal proti rozhodnutiu Úvo odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovatel'ovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Pľijímatel'podpíše zmluvu s úspešným
uchádzačom pľed ľiadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovatel'identifikuje pľi eX post
kontrole Vo nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Vo' uľčí
zodpovedajúcu výšku eX ante finančnej opľavy alebo nepľipustí výdavky vyplývajíce z
predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

10. Poskytovatel'je povinný vykonať finančnú kontľolu obstaľávania služieb, tovarov, stavebných
prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách uľčených v Systéme riadenia EŠF. Počas
doby, kedy Poskytovatel' vyzve Prijímatel'a na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných
požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje'
Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú pľekážky, pre ktoré sa
finančná kontľola pľerušila. Lehota na výkon finančnej kontľoly sa prerušuje dňom odoslania
výzvy Prijímatelbvi' Dňom nasledujúcim po dni doľučenia vysvetlenia alebo doplnenia
dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo
infoľmácií Poskytovatel'ovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontľoly Vo. Ak nie
je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovatel'a, je Poskytovatel'
povinný informovať Prijímatel'a o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom
predpokladanom termíne vydania návrhu správy/spľávy z kontroly. Pri nedodržaní
oznámeného predpokladaného termínu Poskytovate|' opakovane zabezpečí informovanosť
Prijímatel'a za rovnakých podmienok'

1 1. Poskytovatel'je oprávnený v odôvodnených pľípadoch lehotu na výkon finančnej kontľoly Vo
predÍziť. Poskytovatel' opredížení lehoty bezodkladne informuje Pľijímatel'a spôsobom
dohodnutým v článku 4Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovatel'je oprávnený v odôvodnených pľípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov
súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontľoly podl'a

l platí finančný limit verejného obstaľávatel'a, ktorý poskytol 507o a menej finančných pľostriedkov na dodanie
tovaľu, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP
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odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu sa lehota na jej výkon preľušuje.

Poskytovatel' o tejto skutočnosti bezodkladne infoľmuje Pľijímatel'a spôsobom dohodnutým

v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovatel'alebo ním určená osoba má pľávo zúčastniť Sa na procese Vo vo fáze otvárania

ponúk arovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovatel'

oznámi Pľijímatel'ovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie bez

pľáva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovatel'ovi teľmín a miesto

konania otvárania ponúlďvyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopľed; Zĺĺ:ť.uvné Strany

následne dohodnú súvisiace administľatívne úkony spojené s účasťou Poskytovatel'a

na otváľaní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovatel'v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly Vo môže v rámci záverov:

a) Udeliť Pľijímateľovi súhlas s vyhlásením Vo, s podpisom zmluvy s úspešným

uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavľetej s Dodávatel'om,

b) Pľipustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác

do financovania v plnej výške,

c) Yyzvať Pľijímateľa na odstľánenie identifikovaných nedostatkov,

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstaľávania služieb, tovarov a stavebných prác

do financovania v celej výške, ľesp. vyzvať Prijímatel'a na opakovanie procesu

obstaľávania služieb, tovarov a stavebných prác,

e) Udeliť finančnú opľavu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov

a stavebných pľác pred pľipustením časti výdavkov do financovania (ex ante finančná

opľava),

0 Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstaľávania služieb, tovarov

a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovatel'a

Pľijímatelbvi (ex post finančná oprava) postupom podl'a $ 41 alebo $ 41a Zákona
o príspevku z BŠľ v prípade Vo; Pľijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho časť

v súlade s článkoml0 VZP,
g) Udeliť finančnú opľavu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov

a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo stľany Poskytovatel'a

Pľijímatel'ovi (ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vľátenie NFP alebo jeho časti

v prípade, ak nejde o zákazkl obstaľávanú podl'a zákona o Vo.

15. Vpľípade, ak Poskytovatel' neoboznámi Pľijímatel'a (nedoručí návľh čiastkovej správy

z kontľoly/návrh správy z kontroly, ľesp. čiastkovú spľávu z kontľoly/správu z kontroly)

v lehote určenej na výkon finančnej kontľoly obstaľávania služieb, tovarov, stavebných prác

a súvisiacich postupov (a nedošlo k preľušeniu plynutia lehoty alebo k pľedĺženiu lehoty),

Prijímatel' nie je opľávnený uzatvoľiť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon,

ktoľého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontľoly Poskytovatel'om.

Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom' ľesp. vykonanie iného úkonu, ktorého

podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napľ. vyhlásenie Vo), môže byť povaŽované za

podstatné poľušenie Zmlwy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné Stľany sa v závislosti od typu Aktivít Projektu, ktoré Prijímatel' zabezpečuje

dodávatel'sky, dohodli na nasledovných ľežimoch kontroly Vo:

a) vo vzťahu k Vo na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet

obstaľávania, ktoľé nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 14 písm.

b) alebo e) tohto článku YZP, môže Pľijímatel' opakovať maximálne jedenkrát.

V osobitných a ľiadne odôvodnených prípadoch môže Poskytovatel' na žiadosť
Prijímatel'a umožniť opakovanie zadĹvania zákazky podl'a pľvej vety tohto písmena

F
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t8.

nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pľi opakovaní zadávania
zákazky podlä pľvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť pľedmet obstarávania
zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo
v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatelbm v čiastkovej spľáve
z kontroly/správe z kontľoly k pľedchádzajúcemu Vo. Nové Vo musí byť vyhlásené
do 45 dní od doručenia čiastkovej spľávy z kontroly/spľávy z kontroly od
Poskytovate|'a vzťahujúcej sa k bezprostľedne predchádzajúcemu Vo alebo od
ukončenia zmluvy s Dodávatel'om Zpľedchádzajúceho Vo, okľem pľípadov, ked'
Prijímatel'dobrovolhe požiada o vykonanie pľvej ex-ante kontroly. V prípade, že ani
vo vzťahu k opakovanému (tj. v poradí druhému, resp. V zmysle druhej vety tohto
písmena d'alšiemu) Vo na hlavné Aktivity Projektu nebudú závery z kontroly
Poskytovatel'a v súlade s ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde
o podstatné porušenie Zmlwy o poskytnutí NFP Zo strany Prijímatel'a. Pri opakovaní
zadávania zákazky podlä pľvej a druhej vety tohto písmena môže Pľijímatel'
predložiť dokumentáciu k novému Vo na dobrovolhú eX ante kontľolu pod|ä ods. 7
písm. a) tohto článku. Ak bolo Vo pľedmetom pľVej ex ante kontroly, Prijímatel' je
povinný zaslať oznámenie o vyhlásení Vo alebo iný obdobný dokument, ktorým sa
Vo vyhlasuje, na zveľejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom
obstaľávaní do 30 dní odo dria doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade
predložených dokumentov So zákonom o Vo alebo pľavidlami uvedenými
v Jednotnej príručke pľe žiadatel'ovĺprijímatel'ov k pľocesu a kontrole Vo a
obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKo k Vo
alebo obstarávaniu. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzt'ahujú aj na iný druh
obstarávania podl'a ods. 3 tohto článku vZP.

b) vo vzťahu k Vo na podpoľné Aktivity Pľojektu, zadávanie zákazky na ten istý
predmet obstarávania, ktoľé nebude ukončené záverom z kontľoly uvedeným v ods.
14 písm' b) alebo e) tohto článku YZP, môže Prijímatel' opakovať maximálne
dvakrát.

Prijímatel' berie na vedomie, že v prÍpade ak bo|a vo Yýzve uvedená ako podmienka
poskytnutia príspevku povinnosť mať vyhlásené Vo na všetky opľávnené výdavky, ktoľé budú
ľealizované dodávatel'sky, totožnosť predloženého Vo na kontľolu sa oveľí prostredníctvom
značky' pod ktorou bolo zverejnené vo vestníku Úvo' Pokial' značka, pod ktoľou bolo
zverejnené VO v rámci konania o žiadosti aznačka, pod ktorou bolo zveľejnené predložené
Vo na kontrolu nebudú ÍotoŽné, predložené Vo sa bude považovať zaopakované Vo.
Prijímatel' si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa pľocesu prvej ex
ante kontroly pred vyhlásením Vo uvedené v kapitole 3'3.7.2.l Prvá ex ante kontrola po
podpise zmluvy o NFP, môže ovplyvniť možnosť uľčenia eX ante finančnej opravy. Zároveit
Prijímatel'berie na vedomie, že potvľdenie ex ante finančnej opravy Zo strany Poskytovatelh je
viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoľé sú Poskytovatel'om uľčené.

Pľijímatel' sa zaväzuje zabezpečiť v ľámci záväzkového vzťahu s každým Dodávatel'om
povinnosť Dodávatelh stľpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovaľom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podlä článku 7 odsek 7.2 zmluvy,
a to opľávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potľebnú
súčinnosť. Pľijímatel' sa zavázuje zabezpeéiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávatel'om
právo Pľijímatel'a bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávatel'om v pľípade,
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zm|uvy medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om a výsledky
finančnej kontroly Poskytovatelh neumožliujú financovanie výdavkov vzniknutých Z
obstarávania tovarov, služieb, stavebných pľác alebo iných postupov.
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Pľijímatel' akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe Vo nemôžu byť
Poskytovatelbm preplatené z NFP skôr ako bude ukončená finančná kontľola Vo zo stľany
Poskytovatel'a, ľesp. skôľ ako bude potvrdená ex ante finančná oprava.

Ak Pľijímatel' ľealizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím
elektľonického tľhoviska podl'a $ l09 až $ 11l zákona o Vo takZmluva medzi Prijímatel'om 

]

a Dodávatel'om nadobúda účinnosť v súlade s článkom Iv.,2. časti obchodných podmienok 
1

elektronického trhoviska. Prijímatel' berie na vedomie' že postup zadávania zákazky 
l

s využitím elektľonického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo Strany
Poskytovatel'a.

Prijímatel' beľie na vedomie, že lehota určená, resp. dojedn aná pre administľatívnu finančnú
kontľolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôľ ako bude Prijím atel' oboznámený o kladnom
výsledku finančnej kontroly Vo, ľesp. po potvľdení určenia eX ante finančnej opravy.
Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v pľípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje
deklaľované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných
prác.

Prijímatel' si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávatelä bol / ^dodržaný zákazkonfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovatel, ta
opľávnený postupovať podlä $ 46 ods. 12 Zákona o príspevku z BŠlp aleĹo podľa iných
pľávnych predpisov sR alebo postupov upľavených v Pľávnych dokumentoch, najmä
v Metodickom pokyne CKo č. 5 v pľíslušnej veľzii k určovaniu finančných opľáv' ktoľé má
Poskytovatel' uplattiovat' pľi nedodľžaní pravidiel a postupov verejného obstaľávania
avMetodickom pokyne CKo č. 13 kposudzovaniu konfliktu záajmov vpľocese verejného
obstaľávania.

Pľijímatel' si je vedomý povinností spojených s ľešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej
súťaže azákazl pľotiprávneho konania pri výbere Dodávatel'a. Prijímatel' j" nprocese
obstarávania tovaľov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odboľnou starostlivosťou
za účelom preverenia' či v rámci Vo nedošlo k poľušeniu pľavidiel čestnej hospodárskej
sit'aže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej
povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identiiikovaním týchto skutočností
Zo stľany Poskytovatel'a.

V prípade, ak Poskytovatel' identifikuje:

a) nedodľžanie pravidiel a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich zprávnych predpisov SR
a z pľávnych aktov EÚ aJalebo

c) poľušenie zásad, pľincípov alebo povinností vyplývajúcich zPrávnych dokumentov,
zYýzvy, zusmeľnení, metodických pokynov CKo, stanovísk azistení CO, oA, EK
alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovatel'a závázné a v dôsledku aplikácie
ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného Vo z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s
úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu pľotiprávneho stavu, Poskytovatel,
nepľipustí výdavky, ktoľé vzniknú z takéhoto Vo do financovania v plnom ľozsahu alebo
uplatní zodpovedajúcu výšku eX ante finančnej opravy' ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním
procesu Vo by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V pľípade návrhu na
uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovaľov, služieb alebo staveb ných prác
medzi Pľijímatelbm a Dodávatelbm Pľojektu Sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia
Prijímatelä uvedené v prvej Vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu

t
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obdobných nedostatkov.

25' V pľípade, ak Poskytovate|'identifikuje:

a) nedodržanie pľavidiel a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, pľincípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR
azprávnych aktov EÚ ďalebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností Vyplývajúcich zPrávnych dokumentov,
zYýzvy, Z usmeľnení, metodických pokynov CKo, stanovísk a zistení Certifikačného
oľgánu, orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre
Poskytovatel'a závázné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce
z vykonaného Vo z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímatelä a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou
opľávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré
vyplývajú z realizácie Vo (napr' na zátklade záverov z finančnej kontroly Vo), Poskytovatel'
nepripustí výdavky vzniknuté nazáklade takéhoto Vo do financovania tým spôsobom, že nie
je povinný uhľadiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase
Prijímatelh stav konvaliduje pľostľedníctvom ex ante finančnej opravy. Vo veci uľčenia ex
ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného Vo do financovania postupuje
Poskytovatel' v zmysle Metodického pokynu CKo č. 5 v príslušn ej verzii k uľčovaniu
finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov
verejného obstaľávania a v súlade s Pľílohou č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné
potvľdenie ex ante finančnej opravy vydá Poskytovatel' Prijímatelbvi len po splnení
podmienok určených Poskytovatel'om. Výdavky vzniknuté ztakéhoto Vo budú môcť byť
pľipustené do financovaniazapodmienky zníŽeniaoprávnených výdavkov vo výške určenej ex
ante finančnej opravy. V prípade uzatvoľeného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku
tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om sa ustanovenie
týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov dofinancovania aex ante finančnej opravy
uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných
nedostatkov.

26. V prípade eX ante finančnej opľavy je Prijímatel' povinný pri predkladaní žiadosti o platbu
postupovať nasledovne:
a) nepotvľdená eX ante finančná opľava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí

NFP) - Prijímatel' pľedkladá žiadosť o platbu zahŕňaj(lu všetky výdavky vrátane
výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opľavu a Poskytovatel'zníži opľávnenú sumu
v predloženej žiadosti o platbu;

b) potvľdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP) -
Prijímatel' predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak náľokuje si
sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovatel'uzavrie s Prijímatel'om
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP v prípade každého uplatnenia eX ante finančnej
opravy.

z7 ' Zoznam porušení pravidiel a postupov obstaľávania, spolu s uľčením percentuálnej výšky
finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu' podlä ktorého postupuje
Poskytovatel'pri určení finančnej opravy a eX ante finančnej opravy, tvoľí Prílohu č. 3 zmluvy
(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateh povinnosť spočívajúca v tom, že žiadatel' je
povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu Vo v ľámci konania o žiadosti o NFP
vo vzťahu k Vo špecifikovanému voYýzve, ako pľeukázanie splnenia podmienky poskytnutia
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príSpevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovatel' má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu
takéhoto Vo po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontľolu Vo podl'a $ 8
zákona o finančnej kontrole a audite s ohl'adom nafázu, v akej sa predmetnéYO nachádzav
čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

29. Prijímatel' je povinný pľedložiť Poskytovatel'ovi najneskôr do 10 pracovných dní po uzavretí
Zmluvy o poskytnutí NFP:
a) kompletnú dokumentáciu z pľocesu vo k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu

nadobudnutia účinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP Prijímatel'uzavľel zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo

b) informáciu o stave, v akom Sa proces Vo alebo iný spôsob obstarávania na výber
Dodávatelä k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti
Zmlwy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímatel' je povinný predložiť dokumentáciu zkaždého Vo v súlade so Systémom ľiadenia
EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to
vrozsahu, ktorý umožní vykonanie kontľoly podl'a ods. 7 alebo 8 tohto článku YZP.
Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí
NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodpoľovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie
dokumentácie z procesu Vo podlh prvej vety tohto odseku môže byť považované za podstatné
porušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP.

30. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným
spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté
ustanovenie čl. 67 ods' 4 všeobecného nariadenia.

3l. Prijímatel' nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo ľámcovú dohodu s uchádzačom
alebo uchádzačmi, ktoľí majú povinnosť zapisovať sa do ľegistra partnerov verejného sektoľa a
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia ktorí majú
povinnosť podl'a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partneľov verejného sektora a o Zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zapisovať sa do ľegistra paľtnerov
verejného sektora, nie sú zapísaní v registľi paľtnerov verejného sektora. Zákaz podlh
predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Pľijímatelbm
výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači' ktorí sú fyzickými osobami a ktoĺá sa týka
poskytovania služieb.

32. Poskytovatel' môže odmietnuť výkon finančnej kontroly Vo v prípadoch, v ktoľých mu
povinnosť vykonať takýto typ kontľoly neukladá Systém riadenia EŠIF, alebo Právny
dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímatel'a o vykonanie finančnej
kontroly Poskytovatelbvi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠF, alebo Pľávneho
dokumentu (ľiadiaca dokumentácia) nevypláva Poskytovatel'ovi povinnosť vykonať takýto typ
kontroly, nebude žiadosť Prijímatelh považovaná za začiatok finančnej kontľoly podl'a prvej
vety $ 20 ods. I Zákona o finančnej kontrole.

Čtánok 4 PovINNosTI sPoJENÉ
A PosKYTovANÍM INFoRMÁCIÍ

s MoNIToRovANÍM PRoJEKTU

Pľijímatel' je povinný počas platnosti a účinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP pravidelne
pľedkladať Poskytovatelbvi monitorovacie správy Projektu a d'alšie údaje potrebné
na monitorovanie Pľojektu vo formáte uľčenom Poskytovatel'om v súlade so Systémom
riadenia EŠF, Príručkou pľe Prijímatel'a, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými
Právnymi dokumentmi, a to:
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a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,výročná")
a monitoľovaciu správu Pľojektu pri Ukončení rea|izácie aktivít Pľojektu (s príznakom
,,záverečná"),

c) Následnú monitorovaciu spľávu Projektu po Finančnom ukončení Pľojektu počas obdobia
Udľžatelhosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovatel'.

Pľijímateľ je povinný predkladať Poskytovatelbvi spolu s každým zúčtovaním zálohovej
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím pľedfinancovania Doplňujúce monitorovacie
údaje k Žiadostio platbu.

Pľijímatel' je povinný počas Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovatelbvi
monitorovaciu spľáw Pľojektu (s príznakom ,,výroénáĺ") za obdobie kalendárneho ľoka od 1.1.

ľoku n do 3I'I2. ľoku n, najneskôľ do 31. januára roku n+1. Prvým ľokom, ktorý je
rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výľočná"), je
nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zrrlluva o poskytnutí NFP; akZmlluva
o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1' ľoku n, prvá monitorovacia spľáva
Projektu (s príznakom ,,výľočná") obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti
Zmlwy o poskytnutí NFP alebo, v prípade akk Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu
došlo pred nadobudnutím účinnosti Zm|uvy o poskytnutí NFP, od Zaéatia realizácie hlavných
aktivít Projektu, do 31.12. ľoku n. Prijímatel' je povinný predložiť za monitoľované obdobie,
ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu
správu s príznakom "záverečná"'', tj. monitorovaciu správu s príznakom ''výročná'' Prijímatel'
uŽ nepredkladá.

Prijímatel' je povinný do 30 pracovných dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu,
predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Pľojektu (s príznakom ,,záverečnát").
Poskytovatel' je oprávnený umožniť pľedloženie monitoľovacej správy projektu (s pľíznakom

,,závereéná") aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímatelä' najneskôr však spolu
s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom ,,záverečná"); v takom pľípade sa prvá veta tohto
odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej spľávy Projektu (s pľíznakom

,,zálveÍeéná") je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade akkZačatiu
realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP, od Začatiarealizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít
Projektu' V prípade, ak kZačatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu
Realizácie aktivít Pľojektu došlo pred účinnosťou Znlwy o poskytnutí NFP, Prijímatel' je
povinný predložiť Poskytovatelbvi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečnát")
za toto obdobie do 30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo v inom termíne, ktoľý vyplýva z Príručky pľe Prijímateľa.

Pľijímatel' sa zaväzuje predkladať Poskytovatelbvi Následné monitorovacie správy Projektu
počas 5 ľokov, resp. 3 rokov v prípade MSP od Finančného ukončenia Projektu. Následné

monitorovacie správy Projektu je Prijímatel' povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12

mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímatel' predkladá Následnú

monitorovaciu správu do 30 kalendáľnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé

monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Pľojektu (tj.
kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia závercénej

monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia

Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa pľedkladajú každých 12 mesiacov až

do doby uplynutia obdobia Udržatel'nosti Projektu.
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6.

Poskytovatel' je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v
prípadoch, ak:

a) by tým ohľozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného poľušenia
Zmlllvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom' ktoľé existujú v čase jej predloŽenia,

b) je v ITMS 2014+ evidované akékol'vek podozľenie z Nezrovnalosti, najmä však v pľípade
súbežne prebiehajúceho trestného konania pľe trestný čin súvisiaci s Projektom,

c) je Pľojekt pľedmetom výkonu auditu alebo kontroly opľávnenými osobami v súlade s
článkom 12 vZP a zistenia počas pľebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušen ia Zmluvy o poskytnutí
NFP s finančným dopadom.

Pľijímatel' je povinný predložiť Poskytovatel'ovi infoľmácie o monitorovaných údajoch
na úrovni Pľojektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovatelbm. Prijímatel' je povinný
Bezodkladne prostredníctvom ITMS 2014+ informovať Poskytovate l'a o začatí a ukončení
realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímatel' je povinný Bezodkladne
pľostredníctvom ITMS 2014+ informovať Poskytovatel'a o kalendáľnom dni ukončenia
Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadost,
Poskytovatel'a je Prijímatel' povinný Bezodkladne alebo v inom teľmíne určenom
Poskytovatelbm pľedložiť aj iné infoľmácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom
a postavením Pľijímatel'a, s Realizáciou Pľojektu, účelom Projektu, s činnosťami Pľijímatelä
súvisiacimi s účelom Pľojektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich
monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitoľovacích správ Projektu alebo
poskytovania infoľmácií o monitorovaných údajoch na úľovni Projektu podl'a pľvej vety tohto
odseku.

Pľijímatel' je povinný Bezodkladne písomne infoľmovať Poskytovatel'a o začatí aukončení
akéhokol'vek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímatelbvi, o vznikuazánikl okolností vylučujúcich zodpovednosť, ovšetkých zisteniaclr oprávnených osôb
na výkon kontľoly alebo auditu, prrpadne iných kontľolných orgánov, ako aj o iných
skutočnostiach, ktoľé majú alebo môžu mať vplyv na ,"uiirá"i, aktivít Projekiu alalebo
na povahu a účel Pľojektu. Pľijímatel' je tiež povinný informovať Poskytovut"|,u o začatí
a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštruktuľali začného konania
areštľukturalizárcie, ako aj o vstupe Pľijímatel'a do likvidácie ajej ukončení, ak sa Pľávnepredpisy SR upravujúce tieto konania na Pľijímatel'a vzt'ahujú. Prijímatel, je povinný
infoľmovat' Poskytovatelä o zavede ní ozdravného ľežimu a zavedení nútenej správy podl,a
$ 19 zákona č' 583l2OO4 Z' z' o rozpočtových pľavidlách územnej samosprávy a o Zmene
a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov, ak sa na Prijímatel,a tento zákon
vzt'ahuje.

Prijímatel' je zodpovedný za presnosť, spľávnosť, pľavdivosť a úplnosť všetkých informácií
poskytovaných Poskytovatelbvi. Monitorovacie spnávy Projektu podliehajú výkonu kontľoly
Poskytovatel'om. Kontrola Dophiujúcich monitorovacích ĺaa;ov ŕ Žĺuoor,i o úuiĺ, ,nu.' uyľvykonávaná spolu s kontľolou Žiadosti o platbu minimálne foľmou administľatívnej finančnej
kontľoly kontľolovanej osoby v zmysle Zákonao finančnej kontľole.

O zmenách týkajúcich sa Projektu je Pľijímatel'povinný infoľmovať Poskytovatel,a v ľozsahu
podl'a podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

Poskytovatel' je opľávnený požadovat' od Pľijímatel'a spľávy a infoľmácie viažuce Sak Projektu aj nad rámec ľozsahu Stanovenom v odseku i písm. a) aŽ c) tohto článku
a Pľijímatel' je povinný v lehotách stanovených Poskytovateltm tieto spľávy a infoľmácie

9
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11

poskytnúť.

o zmene podmienok pľe Projekty generujúce príjem (podlä čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného
nariadenia) je Pľijímate|' povinný informovať Poskytovatelä v monitorovacích správach
Projektu v súlade s ods. 1 tohto článku YZP v rozsahu podl'a požiadaviek Poskytovatel'a. Pri
vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímatel' povinný zohl'adniť všetky pľíjmy'
ktoré neboli zohlädnené pľi predložení žiadosti o NFP. Pri Pľojektoch generujúcich
pľĺmy podl'a čl. 61 ods. 3 písm. b) všeobecného naľiadenia Prijímatel'pľedkladá aktualizovanú
Finančnú anaIýnl spolu s poslednou Následnou monitoľovacou spľávou. Pľi Projektoch
generujúcich príjmy podl'a čl. 61 ods' 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné
dopľedu objektívne odhadnúť príjem Pľijímatel' predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou
Čistých pľíjmov spolu s tľeťou Následnou monitoľovacou spľávou. Pľi Pľojektoch
generujúcich príjmy podl'a čl. 65 ods. 8 všeobecného naľiadenia, ktoľé vytvárajú Čiste príjmy
počas Realizácie Pľojektu, ktoľých celkové oprávnené výdavky sú ľovné alebo nižšie ako l
000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímatel' má povinnosť deklarovať čisté
pľíjmy v monitorovacej správe s pľíznakom ,,závereéná" a rovnako ich aj vysporiadať' a to
najneskôr pred schválením záveľečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce pľíjmy,
ktorých celkové oprávnené výdavky sú ľovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje
povinnosť monitoľovania Čistých príjmov.
Prijímatel' je povinný informovať Poskytovatel'a o dodaní tovaľov, poskytnutí služieb alebo
vykonaní stavebných pľác, ktoľé boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení
Poskytovatel'om povolenej Preddavkovej platby Prijímatelbm Dodávatel'ovi, a to zaslaním
zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov
k preukázaniu dodania pľedmetu plnenia. Prijímatel' je povinný informovať Poskytovatel'a o

dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich
dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovatel'om.

r2.

čtánot<5 INFoRMoVANIEAKoMUNIKÁcrĺ
Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP infoľmovať
verejnosť o pľíspevku, ktory na základe Zmlwy o poskytnutí NFP získa, resp. získal foľmou
NFP pľostredníctvom opatľení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku
VZP, ostatných ustanoveníZmluvy o poskytnutí NFP a Pľávnych dokumentov.

2. Prijímatel' sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti infoľmovania a komunikácie zamefane
na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

a) odkaz na Euľópsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými
štandardmi;

b) odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím
nasledujúcich označení: EFRR - Euľópsky fond ľegionálneho rozvoja a KF - Kohézny
fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podl'a pľedchádzajúcej

vety môže Prijímatel' nahradiť odkazom na BŠIF - euľópske štĺukturálne a investičné

fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia:

,,Tento pľojekt je podporený z .'.... ", pľičom sa doplní konkrétny EŠF' z ktorého sa
poskytuje financovanie Pľoj ektu ;

c) logo pľíslušného oP.

3. Ak má Prijímatel' zrladené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktĺvít Projektu uverejniť

na svojom webovom sídle kľátky opis Projektu, vľátane popisu cielbv a výsledkov Projektu.

Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímatel'a musí byť primeraný výške

poskytovaného NFP a musí zdôrazťlovať finančnú podporu z Euľópskej únie.
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4. Y prípade prqiektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímatel' povinný zabezpečiť
počas R_eali zácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie P'"rň:
ktoý spÍňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúľy alebo stavebných činností.

ľ"".:fi:Í{ľtač 
musí byť dostatočne velký a musí byť umiestnený na mieste l,ahko viditelhom

5' Prijímatel' je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stáloutabulbu alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabul'u alebo stály pútae v p.ĺpade Projektuspĺňajúceho podmienĹy v torrlto odseku, bez ohl'adu nu ľoÍla, z ktorého je NFP poskytovaný,a to najneskôľ do tľoch mesiacov po Ukončen í rea|izáciehlavných ut tĺuĺi Projektu' Povinnost,

;än'ľil: 
Stálej tabule alebo staleho pútača .u u','ur'o;" ;; ;;;j;i'i.rr, spĺňa tieto

- Celková výška NFP na Projekt pľesahuje 500 000 EUR a
- Pľojekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaníinfraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabulä alebo stály pútač musí byť dostatočne velký a musí byť umiestn ený namiesteI'ahko viditelhom verejnostbu.

6' Pľijímatel' sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stďom pútačiinformácie uvedené v odseku 2 tohto článku vip a názov a.hlavný ciel, Projektu. Pľijímatel, jepovinný zabezpečit" aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete .potu ,u,aerulrnajmenej25vo dočasného pútača, resp. stálej tabule aleuo sälei" J"*.7' Vprípade Projektov, ktoré nespíňajú podmienky uvedené vodseku 4 a5 tohto článku YZP, jePrijímatel'povinný zaistiť informovanie verejnosti poea. Realizácie aktivít Projektu o tom, žeProjekt je spolufinancovaný z BŠm minimálne umiestnenŕm jedného plagáiu (minimálnejvel'kosti A3) a to na mieste lähko viditelhom u"r";n*,ň, ako sú vstupné pľiestory budovy.Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu p." lnľo.*vanie a komunikáciu pľe oP KŽP
3ňT:i;Tľffi .ä:'":"ä;ffi ;ff xĽ:;;ľ;;;;;;i;Metodickéhopokynu'ú;"il"ň;

8' V primeraných Prŕpadoch je PrijímateJ' povinný zabezpečiť.,aby cielbvá skupina alebo osoby,

ľ"ĺl"rľ"j:"ä"#Till-ä:'Ji'"i"TäT'TffiTJĺ-Ĺli'''*".-ovaní o toá,' z" Projekt je

9' V prípademalých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písm. b) apísm. c) tohtočlánku VZP nepoužijú' Pri takýchto malých ."nu*ý"h predmetoch (napr. pero, šnúrka namobil' UsB kl'úč) je Prijímateľ NFP povinný umiestnii iba znak Európskej únie s odkazom naEÚ (povinnosť uviesť áaku" na príjušný Ĺš"äl;ňiu,ouj"l, pričom minimálna velkosťznaku nÚ je 
' -T na výšku' vo vynimooných prípado"i' |.ĺ vel'mi dľobných pľedmetoch, na

:::l'#.' 
technických objektívnycň aouooou n""-"rtĺ oaLu, nuEÚ, je povolené použiť len

10' Prijímatel' sa zaväzaje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Pľojektu,ktoľé sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú uľčené ;;" ;"."J""sť alebo účastníkov' vrátaneprezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzu;ĺcictr účasť na realizovaných aktivitáchProjektu infoľmácie uvedené v odseku 2 písm. a) 
"z "li"ľ'i" ol ánkaYZP,s výnimkou podpornejdokumentácie súvisiacej s Pľojektom, kde sa Prijímĺel, zaväzuje uvádzaťinfoľmácie uvedené

Strana 32 270



v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Učtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné
pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP'

11. Poskytovatel'je oprávnený uľčiť bližšie technické požiadavky napr. na vel'kosť dočasného
pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie podmienky na splnenie povinných
požiadaviek v oblasti infoľmovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu
pľe oP KŽP.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak' Pľijímatel' je povinný použiť grafický štandaľd pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pľe infoľmovanie a komunikáciu,
ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na progľamové obdobie 2oI4 _

2020.

čtánot< 6 vLAsTNÍCTvo A PoUŽITIE vÝsTUPov
1. Prijímate|' sa zavdzuje, že počas Realizácie Pľojektu a obdobia Udržatel'nosti Projektu

a) budú nehnutelhosti, v súvislosti s ktoľými sa Pľojekt reallnlje, splňať vo Výzve
stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hl'adiska vlastníckych, ľesp. iných
užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Pľijímatel'a k nehnutel'nostiam, v ktorých
alebo v súvislosti s ktolými sa Pľojekt realizuje v zmysle Yýzvy (d'alej ako

,,Nehnutelhosti na ľealizáciu Pľojektu"). To znamená, že Prijímatel' musí mať k
Nehnutel'nosti narealizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovatel'ný

definovaný v rámci podmienok poskytnutia pľíspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok
vzťahujúcich sa na ťaľchy ainé práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelhosti na

realizáciu Projektu. Zprávneho vzťahu Prijímatel'a k Nehnutelhostiam na realizáciu
Projektu musí byť zrejmé, že Prijímatel' je opľávnený Nehnutelhosti na realizácill
Pľojektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas obdobia
Udržatel'nosti Projektu. Môže pľitom dôjsť aj ku kombinácii rôznych pľávnych titulov,
ktoré toto právo Prijímate|'a zak|adajú a ktoľé sa môžu navzájom meniť pri dodržaní
všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a obdobia
Udľžatel'nosti Pľojektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci' práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaľal

alebo zhodnotil vrámci Projektu zNFP alebo zjeho časti (d'alej len ,,Majetok
nadobudnutý z NFP"):

(i) bude používať výlučne pľi výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Pľojektom, na

ktoľý bol NFP poskytnutý' s výnimkou prípadov, kedy pľe zabezpečenie a udľžanie

cieľa Projektu je vhodné prenechanie pľevádzkovania Majetku nadobudnutého

z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri

dodržaní pľavidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú ľelevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovolbje, zaradí ho do svojho majetku aZostane vjeho majetku

pri dodržaní príslušného pľávneho predpisu aplikovatel'ného na Prijímatel'a podl'a

jeho štatutárneho postavenia (napr ' Zálkona o účtovníctve), ak osobitné právne

predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podl'a bodu (i)

vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov

a podmienok obstaľávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý

z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb' musí byť nový a nepoužívaný, ak

výzvaneustanovuje inak, pľičom zanový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktoľý

Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentoľ, pľípadne mal
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k nemu iný pľávny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepľiamo nadobudol od
tľetej osoby, bez ohl'adu na časový faktoľ,

(iv) ak to určí Poskytovatel', Prijímatel'označíjednotlivé hnutelhé veci, ktoľé tvoľia
Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovatelbm tak, aby nemohli
byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu
a obdobia Udľžatel'nosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností
vyplývajúcich z komunikácie a infoľmovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5
YZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného
vlastníctva (autoľského práva,práv súvisiacich sautorským právom apráva
priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochľanu designu, práva
na ochranu úžitkového VZoľu' práva ku know-how) (d'alej vo všeobecnosti aj ako
,,majetok, ktoľý je pľedmetom duševného vlastníctva(), na zátklade písomnej
zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie
nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímatel' nadobudne majetok, ktorý je pľedmetom duševného vlastníctva
nazák|ade zm'luvy, ktorej účelom/pľedmetom je aj vytvorenie alebo
zabezpečenie vytvoľenia diela alebo iného práva duševného Vlastníctva (vrátane
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Pľijímatel' ako nadobúdatel' musí byť
opľávnený v ľozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej
povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva zpľiemyselného vlastníctva
v súvislosti s Pľojektom na základe Vecne' miestne a časovo neobmedzenej,
výhradnej, tľvalej' bez osobitného súhlasu dodávatel'a prevoditelhej, v písomnej
forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne
obmedzenia Prijímatel'a pľi používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva
duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali
dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv
k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majitelä práva na vykonávanie
iného práva duševného vIastníctva (vrátane pľiemyselného vlastníctva),
v dôsledku čoho bude Pľijímatel'opľávnený všetky práva duševného vlastníctva
nerušene a neobmedzene aplikovať, užívat', požívať, šíľiť, rozmnožovat,,
prepracovať, spľacovať, adaptovať, d'alej vyvíjať a chľánit'a nakladať s nimi na
l'ubovolhý účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich pľeviesť či poskytnúť
čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pľičom takáto licencia sa posľytu;e
bezodplatne a bezpodmienečne.

2' V zmluve podl'a bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zveľejnení autorov,
výrobcov a subdodávatelbv Dodávatelä Pľijímatel'a'

3' Ak Pľijímatel'nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva
na základe zmluvy, ktoľej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného
existujúceho práva duševného vlastníctva (vľátane priemyselného vlastníctva)
pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podl'a požiadaviek Prijímatel'a a ktoľé sa
v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímatel' ako
nadobúdatel' musí byť opľávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne
predpisy sR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva
z pľiemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Pľojekt, dosiahnut] úče1
Zrriuvy oposkytnutí NFP, ciel' Pľojektu azabezpečiť Udržatel'nosť Projektu
bez obmedzení abez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa
k pľevádzke majetku z dôvodu výkonu práv zpľiemyselného vlastníctva alebo

9

ťD
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z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok
uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímatel' povinný vyažiť všetky
možnosti, ktoľé mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie
analogicky podl'a bodu 1, pri zohl'adnení štandaľdných licenčných podmienok
vzt'ahujúcich sa na dodávaný majetok, ktoľý je predmetom duševného
vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovatelä počas Realizácie Pľojektu a počas obdobia Udľžatelhosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

b) pľenajatý tretej osobe alebo pľenechaný do iného druhu užívania tľetej osoby, vcelku
alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo
s výnimkou vyplývajúcou z Yýzvy,

c) zaťaŽený akýmkol'vek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak
podl'a Poskytovatelä nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
dosiahnutie a udržanie ciel'a Pľojektu podlä článku 2 ods. 2.2 zlrl7uvy a nie je v rozpoľe
so zánäzkami. ktoré pre Poskytovatel'a vyplývajú zo zmlavných vzťahov s Financujúcou
bankou;

d) zaťažený záloŽnýmprávom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.

3. Prijímatel' je povinný akúkol'vek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až
po udelení prechádzajĹtceho písomného súhlasu Poskytovatel'a aj v prípadoch, na ktoľé sa
vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom,
o ktorých sa Prijímatel' domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku.
V prípade' že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým zNFP povinne podlieha
Verejnému obstarávaniu, je Prijímatel' povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle
zákona o Vo a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovatel' overí
súlad tohto obstarávania so zákonom o Vo a pľavidlami uvedenými v Právnych dokumentoch
ešte pred vydaním písomného súhlasu' Poskytovatel'môže udeliť súhlas s tým, že podmienky
uvedené vods. 1písm. b) bod. (i) a(ii) avods.2písm. a) ab) tohto článku 6vZP sabudú
vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na
neho nebudú vďahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide
o majetok' ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít
Projektu a ktoľý z dôvodov uvedených v osobitných pľávnych pľedpisoch alebo vo Yýzve
nemôže spĺĺať podmienky.uvedené vods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) avods.2 písm. a) ab)
tohto článku 6 vZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku
nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide
napríklad o tzv. vyvolané investície). o súhlas podl'a tohto odseku 3 žiada Prijímatel'
Poskytovatel'a, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok
na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Pľijímatel'a podl'a ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podlä ods. 2 písm. a) až
d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého
z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaŽe, predstavovať Podstatnú Zmenu Pľojektu,
s ohl'adom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 aŽ3 tohto článku Pľijímatel' zároveň berie
na vedomie' že scudzenie, prenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku nadobudnutého
z NFP za iných ako trhových podmienok môže zak|adať štátnu pomoc v zmysle článku 107
a nasl. Zmlwy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

Strana 35 270



v dôsledku čoho bude Prijímatel' povinný Vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej
štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených
právnych predpisov SR aprávnych aktov nÚ. ľrijímatel' je povinÁi ,raiit NFP alebo jeho
časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímatel'a uvedeným v prvej vete tohto odseku
v súlade s článkom 10vZP.

6' Pľijímatel' sa zaväzlje poskytnúť Poskytovatelbvi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku
dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít ňojektu' a týmto zároveň
udel'uje Poskytovatelbvi a príslušným orgánom SR aEÚ právo na iouzĺĺie údajov ztejto
dokumentácie na účely súvisiace S touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohlädnení
autorských a priemyseln ý ch pr áv Prij ímate l'a.

7' Porušenie povinností Prijímatel'a uvedených v odsekoch l a 2 tohto článku alebo vykonaniepľávneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predch ádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovatelh v zmysle ods. 3 tohto článku YZP, sapouázu.;" za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinn ý vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom l0vZP.

8' Zmluvné Stľany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu
ľozhodnutia podlä právnych pľedpisov SR len v prípade, ak je osobou opľávnenou z výkonurozhodnutia Poskytovatel', Ministerstvo financií SR, Úľad vládneho auditu alebo Financujúca
banka.

článot< 7 PREvoD A PRECHoD PR(v A PovINNosTÍ
1' Prijímatel' je oprávnený previesť práva apovinnosti zoZmluvy oposkytnutí NFP na inýsubjekt iba s predchádzaj(lcim písomným súhlasom Poskytovatelä postupom podl,a člránku 6zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasneio splneniu |oä-ĺ"nok uvedených

v článku 2 ods' 3 a 4 YZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitoie Systému finančnéhoľiadenia' Prijímatel' spolu s odôvodnenou žiadostbu o súhlas s prevodom práv apovinnostízoZmluvy oposkytnutí NFP predloží Poskytovatelbvi doklady, ktorými preukazuje splneniepodmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovatel' je následne opľávnený vyžiadať od Prijímatel,aakékoltek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlenípotľebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Pľijímatel, je povinný
poskytnúť Poskytovatelbvi požadované dokumeniy, informácie alebo vysveilenia v pľimeľanejlehote, ktorá nesmie byt' kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určenýmPoskytovatelbm' Ak Prijímatel' neposkytne Poskytovatelbvi dokumenty, vysvetlenia
a infoľmácie vyžiadané podlä predchádzajúcej vety v stanouenej lehote, Poskytovatel' súhlasso Zmenou v osobe Prijímatel'a neudelí. V prípade, ak Poskytovatel' neudelí so zmenouv osobe Prijímatelä súhlas, je zo Zmluuy o po*kytnutí NFP voči Poskytovatelbvi nad,alejVnezmenenom rozsahu aobsahu zaviazaný Prijímatel' vnadväznosti na $ 531 anasl.občianskeho zákonníka, bez ohlädu na akékol'vek záväzky Prijímatelh voči tretím osobám, toneplatí' ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi pľedpismi SR kogentnej povahy. Akdôjde kpľevodu ptáv apovinností zo Zmluvy 

-oporky*utí 
NFP nä iny subjekt bezpredchádzajúceho súhlasu Poskytovatelä, takéto porusenie povinnosti Prijímatelä sa považujeza podstatné porušenie Zmlwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinny vrátiť NFP alebojeho časť v súlade s článkom lOvZP.

2' Zmena vlastníckej štruktúry Pľijímatelä (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodnéhopodielu v obchodnej spoločnosti, ktoľá je Prijímatelbm) nepredstavu;e Podstatnú zmenuProjektu v pľípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určenévo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie ciel,a Projektu

l
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V Zmysle článku 2.2 zmlwy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.l zmluvy je Pľijímatel' povinný
oznámiť Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímatelä bezodkladne po tom, ako
sa o tejto Zmene dozvedel' resp. mohol dozvedieť. Poskytovatel' je oprávnený po oznámení
takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Pľijímatel'a akúkol'vek Dokumentáciu
alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potľebných k preskúmaniu
skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímatel'a došlo k Podstatnej zmene Projektu
a Prijímatel' je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v pľimeranej
lehote a spôsobom určeným Poskytovatelbm tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie,
vysvetlení a infoľmácií vyžiadaných podl'a predchádzajúcej vety v stanovenej lehote,
predstavuje porušenie Zĺiuvy o poskytnutí NFP, zaktoréje Poskytovatel'oprávnený uplatniť
voči Prijímatel'ovi zmluvnú pokutu podl'a článku 13 ods. 5 písm. a)YZP'

3. Postúpenie pohl'adávky Prijímatel'a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohlädu
na právny titul, pľávnu formu alebo spôsob postúpenia.

4' Prevod správy pohlädávky vyplývajúcej Poskytovatelbvi zo Zm|uvy o poskytnutí NFP
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V pľípade, ak na základe právnych pľedpisov SR prechádza výkon akýchkol'vek práv
a povinností zo Zmlavy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavľetých medzi
Poskytovatel'om a Pľijímatel'om na základe Zm|uvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy
o zriadení záložného práva) z Poskytovate|'a na iný orgán zastupujúci Slovenskú ľepubliku,
tento oľgán automaticky vstupuje do všetkých práv apovinností Poskytovate|'a zo Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho
pôsobnosť a pľávomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pľi prevode alebo pľechode pľáv
a povinností sú upravené v Systéme finančného ľiadenia.

článot< 8 REALIZÁCI^AKTIVÍT PRoJEKTU
1. Prijímatel' je povinný zrealizovať schválený Pľojekt v súlade so Zmluvou oposkytnutí NFP

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Pľojektu Riadne a Včas. Pľijímatel' je povinný pri
zamýšlänej Zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Pľojektu podať žiadosť
o Zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie
hlavných aktivít Pľojektu je Prijímatel' povinný preukázať sp|nenie podmienok Ukončenia
realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia
realizácie hlavných aktivít Proj ektu.

DeťlZačatiarealizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Pľijímateľ v Hlásení o rea|izácii aktivít
Projektu (formulár v ITMS 2014+), ktoré je Pľijímatel' povinný zaevidovať do systému

ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície
ZačaÍia realizácie hlavných aktivít Pľojektu uvedenej v článku 1 ods. 3 vZP. Ak Yýzva
umožňuje Začatle rea|izácie hlavných aktivít Pľojektu v čase pľedchádzajúcom účinnosti
Zlĺllwy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu
pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP' je povinný zaevidovať formulár Hlásenia

o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom ITMS 2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Nepredloženie Hlásenia o realizácli aktivít Projektu

v stanovenej lehote v ITMS 2014+, môže byť zo strany Poskytovatel'a považované za
podstatné porušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímatel' poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovatel'ovi Začatie realizácie
hlavných aktivít Projektu pľostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu

v ITMS2O14+, zaZačatie rea|izácie hlavných aktivít Pľojektu sa považuje deli' ktorý vyplýva

z
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z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podlä článku 6 ods.
6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu
Prijímatel' skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia rea|izácie hlavných aktivít Projektu na
základe oznámenia Zmeny podl'a pľedchádzajúcej vety nedošlo, zatakýto deň sa považuje deň
uvedený v prílohe č;. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie
hlavných aktivít Projektu (pľvý deň kalendáľneho mesiaca), a to bez ohlädu na to, kedy
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Pľijímatel'skutočne začal.

Prijímatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Pľojektu, ak Realizácii
hlavných aktivít Pľojektu bľáni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvaniaOYZ.
Čas ffvania oYZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pľičom však
Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného
obdobia oprávnenosti podlä právnych aktov EÚ' t. j. do 3l. decembra2023. Poskytovatel'
nazák|ade oznámenia Prijímatelä o pominutí oYZ zabezpečí úpravu harmonogľamu Projektu
uvedeného v Prflohe é.2Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri vyažitíľežimu
menej významnej Zmeny podl'a čl. 6 ods. 6.2 písm' d) zmluvy. Postup podlä tohto ods. 3 sa
bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovatel' pozastaví poskytovanie NFP
z dôvodu oVZ (ods. 6 písm' c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto člránku vZP).
Prijímatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Poskytovatel' dostane do omeškania:

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podl'a tejto Zrrúuvy o poskytnutí NFP,
najej zéklade alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt,
o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovatelä; v prípade, ak táto
Zm|uva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty ďalebo Právne predpisy SR alebo
právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, ľii.;ĺ.utel, je
opľávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30
kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovatel' povinnosť zač,ať konať. V prípade ŽoP sa
lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku
132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovatel'a zavinené
Prijímatelbm. V prípade, že Poskytovate|' vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom,
kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Pľijímatel'povinný pokračovať
v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom administľatívnej finančnej kontroly veľejného obstarávania podl'a článku 3
YZP, a to po dobu omeškania Poskytovatel'a'

Doba Realizácie h|avných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b)
vyššie predízi o čas omeškania Poskytovatelä, pričom však Realizácia hlavných aktivít
Projektu musí byt'ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia opľávnenosti podlä
právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembľa 2023.

Prijímatel' Bezodkladne po vzniku oYZ alebo po tom' čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutočnosť podlä odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi
Poskytovatelbvi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov
pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku vZP. v prípade vzniku oYZ podl,aodseku
3 ala|ebo skutočností podlä odseku 4 tohto článku Pľijímatel' v písomnom oznámení uvedie
skutočnosti' ktoľé viedli k vzniku oYZ alebo skutočností podl'a odseku 4' dátum vzniku oYZ
alebo skutočností podl'a odseku 4, k čomu pr1loží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik
oVZ alebo skutočností podlh odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovatelbvi
nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Pľojektu, ak boli splnené
podmienky podlä odseku 3 alebo 4 tohto článku YZP, Ío však neplatí v nasledovných

4.
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pľípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podl'a odseku 3 tohto článku, Prijímatel'Poskytovatelbvi
jednoznačne preukáže skoľší vznik oYZ a Poskytovatel' tento skorší vznik písomne
akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov
podlh odseku 3 tohto článku VZP Pľijímatel' uvedie, či sa pozastavenie Realizácie
hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých
hlavných aktivít Pľojektu; v pľípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít
Projektu týka len niektoých hlavných aktivít Projektu, Prijímatel' v oznámení uvedie
názov jednotlivých hlavných aktivít, ktoľ,ých sa pozastavenie týka, podl'a názvu
jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí Pľílohu č. 4
Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory
NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Pľoiektu nie sú
špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa zato, že pozastavenie sa týka všetkých
hlavných aktivít Projektu, nazáklade čoho z hl'adiska opľávnenosti výdavkov nastávajú
účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto
článku, došlo k uplynutiu lehôt na pľeplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanoven é v Zmluve
o poskytnutí NFP, a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý
kalendárny deň po uplynutí lehôt na pľeplatenie podanej ŽoP;

c) v pľípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podl'a ods. 4 písm. a) tohto
článku v pľípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou
o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu
alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tľidsiaty prvý
kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podlä odseku 4 písmeno b)
tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo
Pľávnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímatel'
si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendáľny deň po uplynutí týchto lehôt
(prvý deň omeškania Poskytovatel'a).

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

Poskytovatel' je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zrriwy o poskytnutí NFP Prijímatelbm, a to až do
doby odstľánenia tohto porušenia Zo strany Prijímatelh'

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímatelbm, ak
Poskytovatel'neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, ato až do doby odstránenia tohto
porušenia zo strany Prijímatelä,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni oYZ na Strane Pľijímatel'a, ato až do doby zániku
tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok
vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred
tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podlh ods. 5 tohto článku, a to aj

v pľípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávatelbvi došlo až v čase po vzniku
účinkov pozastavenia Projektu podlä ods. 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpeéenie záväzkov voči Poskytovatelbvi súvisiacich
s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1vZP,
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e) V prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Pľojektu
alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP
na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímatelbvi,
osobám konajúcim v mene Prijímatel'a alebo iným osobám v priamej súvislosti
s Projektom,

0 v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni
konkrétnej Yýzvy, v rámci ktoľej Prijímatel' podal žiadosť o NFP, bez ohl'adu na
porušenie pľávnej povinnosti Prijímatel'om,

g) v prípade' ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontľoly zo Strany

subjektov podl'a čl. 12 ods. 1 YZP azistenia počas pľebiehajúceho auditu/kontľoly
predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP,
bez ohlhdu na prelkázanie poľušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučitelhej
s vnútorným tľhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy
o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci
podl'a článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ č. 2ol5l1589, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravid|á na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo
v prípade, ak Komisia prijala ľozhodnutie, ktoľým pr1kázala členskému štátu pozastaviť
akúkol'vek protiprávnu pomoc' kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučitel'nosti
pomoci so spoločným tľhom,

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

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

Poskytovatel' oznámi Prijímatelbvi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené
podmienky podl'a ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímatelbvi
nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel' pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých pľocesov s tým súvisiacich
podl'a ods. 6 písm. a), b)' e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku av oznámení
o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie
poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu
Realizácie aktivít Pľojektu ako celku. Poskytovatel' sa v takom prípade nedostáva do
omeškania s plnením svojich povinností pod|ä Zrrlwy o poskytnutí NFP a Prijímatelbvi
nevzniká žiadne právo z takéhoto nelkonania Poskytovatel'a, ktoré nie je osobitne dohodnuté
vtomto článku YZP.Zároveň pľe taký prípad platía Prijímatel'si je vedomý asúhlasí s tým,
že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli
opľávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas
Realizácie hlavných aktivít Pľojektu (článok 14 ods. 1 písm. a) YZP), resp. nevznikli na
podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu' Ked'že
Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto
vynaložené výdavky nebudú Prijímatel'ovi preplatené, a to aj bez ohlädu na záväzky, ktoré
môžu vtejto súvislosti Pľijímatel'ovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi
s Dodávatel'mi. Ak Poskytovatel'v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podlä odsekov
6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkľétne Aktivity, ktorých sa týka

I
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pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení
uvedených Aktivít a nimi geneľovaných výdavkov. Poskytovatel' je povinný, ak ho o to
Pľijímatel' požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so
Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímatel' bol schopný opäť pokľačovať v Riadnej
Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímatelbm počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít
Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce Sa

na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu v tej časti, ktoľá
bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Pľijímatelbm, ktoľé sú podl'a Prílohy
é. 4 Zrriuvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a Prflohy č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP
(Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená
v nadväznosti na oznámenie Prijímatel'a podľa ods. 5 tohto článku vZP. Z hl'adiska posúdenia
opľávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

1 1 . Ak Prij ímat el' má za to, že:

a) odstránil zistené porušenia Zmlavy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto
článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel'a' s výnimkou písm. f)
ag) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 1l nevzťahuje,
za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Pľijímatelä, alebo

b) došlo kzániku oYZ,ktoré sú vzmysle ods.6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie
NFP zo strany Poskytovatel'a, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovatelbvi oznámenie o odstránení zistených porušení
Zmluvy o poskytnutí NFP. V pľípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímatel'ovi nebráni
iný vykonaný právny úkon alebo akrákol'vek povinnosť Poskytovatelh vyplývajúca pre neho
z Právnych pľedpisov SR alebo zprávnychaktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich
sa Nezrovnalostí a zároveťl podl'a oveľenia Poskytovatelä tvrdenia Pľijímatel'a o odstránení
zistených porušení Zm|uvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovatel'
poskytovanie NFP Pľijímatelbvi' V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov
uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít
Pľojektu nezapočítava doba, počas ktoľej Poskytovatel'pozastavil poskytovanie NFP; doba
Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 3l.12'2023.

12' V prípade zániku oYZ sa Poskytovatel' zaväýe Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP
Pľijímatelbvi.

13' V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Pľojektu z dôvodov existencie
prekážky, ktoľá má povahu oYZ, je Poskytovatel' oprávnený skontrolovať, či trvá táto

prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch

SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly
Prijímatel'a Poskytovatelbm. Na ten účel je Pľijímatel' povinný na požiadanie Poskytovatel'a
pľeukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pľe neho z Právnych
predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podl'a tejto Zmluvy
o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávatelbm.

14. ÚĺinLy oVZ sú obmedzené iba na dobu, dokial'trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené

($ 374 ods. 3 obchodného zákonnfta). Zánik prekážky, ktorá má povahu oYZ, je Prijímatel'
povinný j ednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovate l'ovi.

l5. Prijímatel' je povinný elektronicky prostľedníctvom e-mailu predložiť Poskytovatel'ovi

Stľana 4t z70



Haľmonogľam finančnej realizácie pľojektu a Hlásenie o realizácii aktivít Projektu zasielané
prostľedníctvom foľmuláľa v ITMS 2Ol4+. Vzor Harmonogramu finančnej rea|izácieprojektu
stanoví Poskytovatel' v Príručke pre Pľijímatelä. Harmonogram finančnej realizácie projektu,
v ktorom Pľijímatel' uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude náľokovať v rámci
predkladaných žiadostí o platbu počas konkľétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímatelä
záväzný' Prijímatel' aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie p-j"ttu iba vprípadoch
uvedených v tejto Zrn]uve o poskytnutí NFP. Poskytovatel' si vyhrad zuje právo nesúhlasiť
s prvým pľedloženým, ako aj s každým dhlším aktualizovaným Harmonogramom finančnejrealizácie projektu apožadovať, aby Prijímatel' zabezpečil bezodkladnú úpravu
Haľmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt ľiadne
a včas.

16' Harmonogľam finančnej realizácie projektu je Prijímatel'povinný aktualizovať po oboznámení
sa s výsledkom administratívnej finančnej kontroly každého Vo, resp. po potvrdení určenia exante finančnej opľavy/ex post finančnej opľavy' podlä čiastkovej ,iľavy alebo správy
z príslušnej finaĺčnej kontroly zo strany PoskytovatĹlä na pľíslušné Vo, a tiež na základeschválenia predÍženia Realizácie hlavných aktívĺt Pľojektu oproti teľmínom vyplývajúcim zPrílohy č' 2 Zmlwy o poskytnutí NFP a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram
finančnej realizácie pľojektu Poskytovatelbvi v lehote do 10 dní.

17' Prijímatel' je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Haľmonogramom finančnej realizácieprojektu a predkladať žiadosti o platbu vsúlade rúlánko.n 5 ods. 5.1 zmluvy vplánovanejvýške NFP podl'a Harmonogramu finančnej realizácieprojektu. V pľípade, ak je Pľijímatel, pľifinančnej realizácii projektu podlä aktuálneho Ha.monogramu finančnej realizácieprojektu vomeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené j*e považované za porušenie Zmluvy oposkytnutí NFP, na zák|ade ktoľého je Poskytovatel' oiľávn ený znížiť výšku NFP. Sumu, oktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovatel', pričom táto nesmie presiahnuť sumuzodpoveda|úcu ľozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímatel' plránoval nárokovať v rámcipredkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmlsačného obdobia v Harmonogramefinančnej realizácie pľojektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímatel, skutočne náľokoval v ŽoPpredložených najneskôľ do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) podanom trojmesačnom období.

18' V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastaveni e realizácieaktivít Projektuv zmysle článkom 8 ods' 3 vZP a v dôsledku ktoľých je nevyhnutné aktualizovaťHaľmonogľam finančnej realizácie projektu, je Prijímatel'povinný aktuaiizovať Harmonogľamfinančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiťPoskytovatelbvi v lehote do 10 dnípo uplynutí týchto skutočností.

19' V prípade vzniku iných skutočností, ktoľé majú za následok pozastaveni e realizácie aktivítProjektu v zmysle YZP, je Prijímatel'povinný aktualizovať Haľmonogľam finančnej realizácieprojektu a elektľonicky ho predložiť Poskytovatelbvi v lehote do 10 dní od vzniku týchtoskutočností.

20' Ak Prijímatel' opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizáciepro'jektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné poľušenieZmluvy o poskytnutí NFP podlh článku 9 ods. 4 písm' Ĺl Ĺoa viii) YZP, ia zál<ladektorého jePoskytovatel' oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFPalebo jeho časti.
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článok 9 UKoľčBľrn ZMLUVY
1. Zrrilĺvné stľany sa dohodli, že Zmluvl o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo

mimoľiadne.

2' Riadne ukončenie Zrn7uvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy
o poskytnutí NFP a zátroveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje
schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovatel'om, pričom záväzky sa
považujú za splnené podl'a článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zm7wy o poskytnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmlwy
o poskytnutí NFP zo strany Prijímatel'a.

4. od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímatel' alebo Poskytovatel' odstúpiť v prípadoch
podstatného porušenia Zmlavy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stľanou, nepodstatného
porušenia Zmlwy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a d'alej v prípadoch, ktoré
ustanovuje Zmhwa oposkytnutí NFP alebo Právne predpisy SR aprávne akty EIJ. Zmluvné
strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia
obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy ($ 344 a nasl. obch. zák.), ak nie je v Zmluve
o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sanahrádzaji zákonné
ustanovenia.Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

a) Porušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí
NFP vedela v čase uzavľetia Zrriuvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné
pľedvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoľý vyplynul z jej obsahu
alebo z okolností, za ktoých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvnát
strana nebude mať zánjem na plnení povinností pľi takom porušení Zmlavy o poskytnutí
NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zm7uva o poskytnutí NFP.

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

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmaľené
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP ala|ebo ciel'a Projektu a súčasne nepôjde

o OYZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Pľojektu' a to v zmysle podmienok uvedených v Zĺnluve
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5
a v článku 6 ods. 4 vZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Pľávnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny Zo strany Orgánov
zapojených do ľiadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného ľiadenia, ak boli
Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoľé sú uvedené vo

Yýzve a ktoľých splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné

porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia pľíspevku

zostáva z objektívneho hl'adiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené

v Schválenej Žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímatel'om podl'a článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímate|' neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto

Zrriwy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak má tak

z6xažný negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udľžatelhosť Projektu, účel

Zm7uvy o poskytnutí NFP alebo ciel'Projektu, že ho nemožno napraviť'
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v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajícich informácií Poskytovatelbvi v súvislosti

so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v čase

od podania žiadosti o NFP Poskytovatelbvi, ktorých spoločným základom je skutočnosť,

žePr\jímatel'nekonal dobromyselhe alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímatel'

vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP
pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať

inak, alebo na zĺklade takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon

v súvislosti s Projektom, ktoľý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie

nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely uľčenia výšky NFP pri

Projektoch geneľujúcich príjem,

vi) ak Prijímatel' nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov

od prvého kalendárneho dňa príslušného mesiaca uvedeného v Prflohe é. 2 Zmlavy

o poskytnutí NFP, resp. od presne určeného kalendárneho dňa príslušného mesiaca

podl'a Prílohy é. 2 Zmlwy o poskytnutí NFP, vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej

Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podl'a

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

vii) ak Prijímatel' v ľozpoľe s čl' 8 ods. 2 týchto VZP svojim zavinením poruší povinnosť

oznámiť Poskytovate|'ovi Zaéatie rea|izácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom

Hlásenia o realizácii aktivít Pľojektu, pričom realizácia hlavných aktivít skutočne

neprebieha,

viii) neukončenie Realizácie h|avných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Pľojektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

o podstatné porušenie Zmhwy o poskytnutí NFP nejde, ak Pľijímateľ požiadal

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6

ods. 6.8 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde

k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému

v článku 6 ods. 6.8 písm. a) a c) zmluvy,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej ďalebo časovej stránky Realizácie aktivít

Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt' spôsob jeho rea|izácie alebo

ciel' Pľojektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o

zastavenie alebo pľerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na Strane Pľijímatel'a,

ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 vZP, porušenie povinností

pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zĺrlwy, alebo nedodržanie skutočností,

podmienok a|ebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej

žiadosti o NFP,

x) poľušenie závazkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb aprác v rámci Projektu

spôsobom a za podmienok uvedených vo Yýzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone

o Vo alebo v Pľávnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného

obstaľávania alebo iného postupu obstaľávania zo strany oľgánov zapojených

do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vľátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak

nedôjde k aplikácii postupu podl'a $ 41 alebo $ 41a Zátkona o príspevku z EŠIF;
porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pľi

vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle $ 46

Zákona o príspevku z BŠrp medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu

kolúzie alebo akejkol'vek formy dohody obmedzujúcej súťaŽ medzi úspešným

uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímatelbm pri

vykonanom Verejnom obstaľávaní alebo inom postupe obstarávania' ktorú identifikoval

l

l

I
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Poskytovatel'alebo iný kontľolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12vZP v rámci
vykonávanej kontľoly alebo auditu, bez ohl'adu na to, či Pľotimonopolný úrad ľozhodol
o porušení zákona č. 136/200l Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o Zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej ľady č. 347/IggO Zb. o organizácii ministeľstiev a
ostatných ústredných oľgánov štátnej spľávy Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov; k aplikácii tohto bodu x) môže dôjsť kedykol'vek počas tľvan ia Zm|llvy
o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie pľíslušného štátneho oľgánu
alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Pľijímatel'a bez oh|ädu na výsledok
predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu
zo strany Poskytovatelh alebo iného oprávneného orgánu,

xi) ak Prijímatel' V rozpoľe s príslušnými odsekmi článku 3 týchto VZP svojím zavinením
nepredloží informáciu o Stave, v akom sa pľoces Vo nachád za, alebo kompletnú
dokumentáciu z pľocesu Vo k Aktivitám Projektu, najneskôľ do l0 pracovných dní po
uzavretí Zm|uvy o poskytnutí NFP alebo v predíženej lehote po akceptovaní menej
významnej zmeny podlä článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy; alebo nezačne Vo
alebo iný spôsob obstaľávania na výber Dodávatelä najneskôr do 3 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto Zĺrluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovatel, vo Yýzve
neurčil inak; alebo ak Prijímatel' pľi opakovanom Vo nedoručí Poskytovatelbvi
dobľovolhú žiadosť o vykonanie ex ante kontroly a zároveň nezačne Vo alebo iný
spôsob obstaľávania na výber Dodávatelä najneskôľ do 45 dní od zrušenia
predchádzajúceho Vo alebo odukončenia zmluvy sDodávatelbm zpľedchádzajúceho
Vo alebo od doručenia čiastkovej spľávy z kontroly/s právy zkontroly od Poskytovatelä
vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Vo, ktoľá obsahuje oznámenie
Poskytovatelä v zmysle článku 3 ods. 14 písm. d) VZP,

xii) ak Prijímatel' v lehote do 30 dní odo dlia oznámenia o súlade alebo nesúlade
predložených dokumentov so zákonom o Vo alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej
príručke pre žiadatel'ov/pľijímatelbv k procesu a kontľole Vo a obstarávania, Systéme
riadenia EŠF alebo v metodických pokynoch CKo k Vo alebo obstarávaniu nezverejní
oznámenie o zač,atí Vo alebo iný obdobný dokument' ktorým sa Vo vyhlasuje, na
zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní v príslušnom
vestníku, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,

xiii)ak bude Prijímatelbvi pľávoplatným rozsudkom uložený trest zákazl pľijímať dotácie
alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podl'a š 17 až 19 zák'č' 9I/2016 Z- z. otrestnej zodpovednosti právnických osôb azmene adoplnení
niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím pľeukáže spáchanie
tľestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti S procesom
hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako
opodstatnená vyhodnotená st'ažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotitelbv alebo ku
konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvliovanie alebo
porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontľolné
orgány,

xiv)porušenie povinností Prijímatelbm podlä článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je
konštatované v ľozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok l08 Zmluvy
o fungovaní EU bez ohlhdu na to, či došlo kpozastaveniu poskytovania NFP Zo Strany
Poskytovatelä podlh č|ánku 8 ods. 6 písm. h) VZP,

xv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímatelä alebo iných osôb, za konanie alebo
opomenutie ktoľých Prijímatel'zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2YZP, v súvislosti
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so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo
s Udržatel'nostbu Pľojektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného
nariadenia a Poskytovatel' stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje zapodstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP'

xvi) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímatel'a alebo zastavenie konkuľzného
konaniďkonkurzu pľe nedostatok majetku, vstup Prijímatelä do likvidácie, ak sa Právne
predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímatel'a vzťahujú,

xvii) opakované nepľedloženie Žiadostio platbu v lehote podl'a článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xviii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku
12 odsek 3 a článku 19 týchtovzP,

xix)ak nedošlo kdodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác,
ktoľé bo|i uhradené na zák|ade Poskytovatelbm povolenej Preddavkovej platby,
spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímatelbm a Dodávatelbm
v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,

xx) každé porušenie povinností Prijímatelh, ktoľé je v Zmluve o poskytnutí NFP označené
ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmtuvy o poskytnutí
NFP,

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu Zo strany
Prijímatel'a, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovatel'a v prípade' ak
súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo Strany Prijímatel'a bez
žiadosti o takýto súhlas'

d) Porušenie dhlších povinností stanovených v Zĺrťluve o poskytnutí NFP, v právnych
predpisoch SR a pľávnych aktoch EÚ okĺem prípadov, ktoré sa podl'a Zm|avy o poskytnutí
NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zm]uvy o poskytnutí
NFP.

e) V pľípade podstatného porušenia Zrriuvy o poskytnutí NFP je Zĺrllwná. strana oprávnená
od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto
porušení dozvedela. Prijímatel' berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie
a povinnosti Poskytovatelä, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP
predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímatelh' prípadne povinnosť realizovať iné
osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Pľijímatel' súhlasí s tým, že na rozdiel
od štandardnej obchodno-pľávnej praxe' pľi odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem
,,bez zbytočného odkladu" zahŕťla dobu, po ktonĺ sú v priamej nadväznosti vykonávané
úkony Poskytovatelbm podl'a predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia
Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť' ak strana, ktorá je
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola
poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v pľípade podstatného porušeni a Zmluvy o poskytnutí
NFP je Zlnluvná Strana opľávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane
na splnenie porušenej povinnosti, pľičom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa
nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti ($ 345 ods. 3 obchodného
zákonníka).

D odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doľučenia písomného oznámenia
o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane' Na doručovanie sa
vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OYZ,je druhá Zmluvná Strana oprávnená
od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku oVZ uplynul aspoň jeden
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rok' v prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik pľedmetu Pľojektu a pod.)
sa ustanovenie predchádzajicej vety neuplatní aZm7uvné strany sú oprávnené postupovať
podlä pľíslušných ustanovení obchodného zĺákonníka a podporne občianskeho zákonnfta.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva
a povinnosti Poskytovatel'a' ktoré podlä svojej povahy majú platiť aj po skončen Í Zmluvy
o poskytnutí NFP' a to najmä právo a povinnosť požadovai vretenie poskytnutého NFP
alebo jeho časti, právo na náhľadu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí
NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy
o poskytnutí NFP podlä svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímatel' dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku
porušenia, ľesp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatel'a,Zrluvné Strany súhlasia, že
nejde o porušenie Zm7uvy o poskytnutí NFP Pľijímatelbm.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Pľijímatel'povinný na základežiadosti
Poskytovatel'a vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímatel'a sa uplatní aj vtedy' aksa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímatel' je povinn ý vrátiť NFP alebo
jeho časť.

5' Pľijímatel' je opľávnený Zmluvl oposkytnutí NFP vypovedať zdôvodu, že nieje schopný
realizovať Pľojekt tak, ako sa na Reali záciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí
NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť ciel' Projektu' Prijímatel' súhlasí s tým, že podaním
výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podĹ článku 10 vzP
za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže
Prijímatel' túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovatel'a. Výpovedná doba je jeden
mesiac odo dňa, kedy je výpoved' doručená Poskytovatelbvi' Počas plynutia výpovednej doby
Zmluvné Strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomny.ľ' p'áu a povinností,
najmä Poskytovatel' vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímatelbm
obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný poskytnúť
všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynuiím výpovednej doby
s výnimkou ustanovení, ktoľé nezanikajú ani v dôsledku zán\ku Zrĺtnvy o post ytnutí NFP pri
odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

čhnok 10 VYSPoRIADANIE FINANčNÝCH vZŤAHov
1. Pľijímatel' sazaväzuje:

a) vrátiť NFP alebo jeho časť' ak ho nevyčerpal podlä podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP'
alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého pľedfinancovania alebo zálohovej platby,
alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma nepľevyšujúca 40 EUR podlä $ 33 ods. 2 Zákona
o príspevku z BŠľ sa up|atní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho
časti z poskytnutých zálohových platieb alebo zposkytnutých predfinancovaní,

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2
Zákona o pľíspevku z EŠr sa v tomto prípade neuplatňuje,

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP
aporušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podl'a $ 31 ods. l písm. a),
b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2
Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom
refundácie alebo na úhľnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných
zálohových platieb alebo predfinancovaní,

d) vľátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Pľojektom bolo porušené ustanovenie
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Pľávneho pľedpisu SR alebo pľávneho aktu BÚ (bez ohlhdu na konanie alebo opomenutie
Prijímatel'a alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamenát Nezľovnalosť a nejde
o porušenie finančnej disciplíny podľa $ 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových
pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podl'a článku 13 ods. 5 YZP: vzhlädom k skutočnosti,
že za Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým
sa spája povinnosť vľátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímatel' takýto NFP
alebojeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa
na toto porušenie podmienok Zm7uvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety
$ 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podlh $ 33
ods. 2 Zákonao príspevku z EŠm sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podlä $ 33 ods. 3
Zákona o pľíspevku z EŠIF; Suma neprevyšujúca 40 EUR podlä $ 33 ods. 2 Zákona
o príspevku z BŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

D vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuj e Zmluva o poskytnutí NFP
alebo ak došlo k zániku Zrriwy o poskytnutí NFP v zmysle článku g vZP z dôvodu
mimoriadneho ukončenia zmluvy; Suma neprevyšujúca 40 EUR podlh $ 33 ods. 2 Zákona
o pľíspevku z BŠm sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvoľený v príslušnom referenčnom
období podlä článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem
z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom ,,záveteénáÍ'
zo strany Poskytovatel'a v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený
príjem podlh článku ó5 ods. 8 všeobecného naľiadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podlä
$ 33 ods. 2Zákonao pľíspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

h) odviesť výnos z prostriedkov NFP podl'a $ 7 ods' 1 písm. m) ZÍkona o rozpočtových
pľavidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (d'alej len ,,výnos"); uvedené
platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby ďalebo pľedfinancovania;
suma neprevyšujúca 40 EUR podlä Š 33 ods. 2 Zákona o príspevku z eŠm sa v tomto
prípade neuplatňuje'

i) ak to určí Poskytovatel', vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol
hodnotu Meratelhého ukazovatel'a Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP
s odchýlkou pľesahujúcou 5vo oproti schválenej hodnote, a to úmerne so zníženímhodnoty
Meľatelhého ukazovatel'a Projektu vo vzt'ahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú
k dosiahnutiu znižovaného Meratelhého ukazovatel'a Projektu. Spôsob výpočtu sumy'
ktoľú má Prijímatel' vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovatel' na svojom
webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa $ 33 ods. 2 Zákona o príspevku
z EŠm sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

j) vrátiť pľeplatok vzniknutý nazáklade zúčtovania Poskytovatelbm povolenej Pľeddavkovej
platby najneskôr spolu spredložením Doplňujúcich údajov kpreukázaniu dodania
predmetu plnenia,

k) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstaľávania
a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok veľejného obstarávania alebo
pľavidlá apostupy vzthhujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných pľác, ak
takéto obstaľávanie nespadá pod zákon o Vo; suma neprevyšujúca 40 EUR podlä $ 33 ods.
2Zákonao príspevku z nŠIp sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podl'a odseku 1 písm. h) tohto článku YZP sa
Prijímatel' zaväzuje odviesť výnos do 31. januára ľoku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol
výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého pľíjmu (za účtovné obdobie) podl'a odseku
1 písm. g) tohto článku YZP sa Pľijímatel' zavazuje vrátiť Čistý príjem do 31. januiára roku
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nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Pľijímatel'a

vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona

o účtovníctve o oveľovaní účtovnej závlerky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná

závlerka audítorom oveľená. Pľijímatel' sa zavdlzuje oznárriť aj cez verejnú časť ITMS 2014+

Poskytovatel'ovi príslušnú sumu výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku

nasledujúceho po roku, v ktoľom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná

závierka, resp. V ktorom bola účtovná závietka oveľená audítoľom apoŽiadat Poskytovatel'a

o informáciu k podľobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu,

variabilný symbol). Poskytovatel' zašle túto informáciu Prijímatelbvi Bezodkladne. Pľi

rea|izácii úhrady Pľijímatel' uvedie variabilný symbol, ktoľý je automaticky generovaný

systémom ITMS 2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS 2OI4+. Ak Pľijímatel'vľáti Čistý

pľíjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až

7 tohto článku YZP sa nepoužijú. Ak Pľijímatel' Čistý pľíjem alebo výnos Riadne a Včas

nevráti, resp. neodvedie, Poskytovatel' bude postupovať rovnako ako v pľípade povinnosti

vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podl'a odseku 1 písm. a) až f) a písm. i a k) tohto

článku YZP ana Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podl'a odsekov 3 až

7 tohto článku YZP vzťahujú ľovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho časť vľátený z dôvodov uvedených v ods. l tohto čI. vZP iniciatívne

Zo stľany Prijímatel'a, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovatel' v ŽoV, ktorú

zašle Prijímatel'ovi aj elektľonicky prostredníctvom ITMS 2014+. K záväznému uplatneniu

nároku Poskytovatel'a na vľátenie NFP alebo jeho časti na zák|ade ŽoV dochádza zverejnením

ŽoV Poskytovatel'om vo verejnej časti ITMS 2OI4+. Prijímatel' je o zverejnení ŽoY vo verejnej

časti ITMS 2OI4+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektľonickou správou

zo systému ITMS 2Ol4+ na e-mailovú adľesu kontaktnej osoby. Poskytovate|' v ŽoY uvedie

výšku NFP, ktorú má Pľijímat el' vrátlť a zároveň určí čísla účtov' na ktoré je Prijímatel' povinný

vrátenie vykonať.

Pľijímatel' sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoY do 60 dní odo dňa doručenia

ŽoY Prljímatel'ovi vo verejnej časti ITMS 2Ol4+. Deň doľučenia vo veľejnej časti ITMS 2oI4+

.|e totožný s dňom prechodu ŽoY do stavu ,,odoslaný dlžnftovi" v systéme ITMS 2014+- Dliom

nasledujúcim po dni spľístupneniaŽoY vo verejnej časti ITMS 2oI4+ zaéína plynúť 60 dňová

lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Poskytovatel'om povolenej

Preddavkovej platby je Prijímatel' povinný vľátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich

údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Pľijímatel' tieto povinnosti nesplní, ani

nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovatel':

b)

oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP'

za ktorých bol NFP poskytnutý' príslušnému správnemu orgánu (ak ide o poľušenie

finančnej disciplíny) alebo

oznámi porušenie pľavidiel a podmienok uvedených v Zrriuve o poskytnutí NFP'

za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre veľejné obstarávanie (ak ide o porušenie

pľavidiel a postupov verejného obstarávania) alebo

postupuje podl'a $ 41 ods. 2 až 4 alebo $ 4la ods. 2Zákonao príspevku z EŠil] alebo

postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Zákon é. 160ĺ2015 Z. z. Civilný Spoľový

poľiadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoY na pľíslušnom

oľgáne (napr. na súde).

c)

d)

Prijímatel' realizuje vľátenie NFP alebo jeho časti foľmou platby na účet; Prijímatel', ktorý je

štátnou ľozpočtovou organizáciou ľealizuje vľátenie NFP alebo jeho časti foľmou platby na účet

alebo foľmou ľozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov'

4
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6. Pri rea|izácii vľátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Pľijímatel' povinný uviesť
variabilný symbol, ktoľý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo
verejnej časti ITMS2O14+.

7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímatel', ktorý je
štátnou rozpočtovou organizáciou v prostredníctvom ITMS 2014+.

8. Pohlädávku Poskytovatelä voči Prijímatelbvi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávku
Pľijímatel'a voči Poskytovatelbvi na poskytnutie NFP podlä Zmluvy o poskytnutí NFP je
možné vzájomne zapoéítať podl'a podmienok $ 42 Zákona o príspevku z pŠIF' Ak
k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovatel'a, Prijímatel' je povinný
vľátiť sumu uľčenú v ŽoY už doručenej Prijímatelbvi podl'a ods. 3 až7 tohto článku VZP do 15
dní od doručenia ozná,menia Poskytovate|'a, že s vykonaním vzájomného zapoéítania nesúhlasí
alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoY, podl'a toho, ktoľá okolnosť nastane neskôr.
Ustanovenia ods. 3 aŽ7 tohto článku YZP sa použijú pľimerane. Tento odsek sa neuplatní pre
Prijímatelä, ktorý je štátnou ľozpočtovou oľganizáciou.

9' Ak Prijímatel' zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovatelbvi,

b) predložiť Poskytovatelbvi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podl'a ods. 3 až 8 tohto čl. YZP: ustanovenia
týkajúce saŽoY sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímatel' do 31.08 '2027. Táto doba sa prediŽi, ak nastanú skutočnosti
uvedené v článku l40 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prŕpade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímatel'a, Prijímate|' pred
realizovaním úhľady oznámi Poskytovatel'ovi výšku vrátenia prostľedníctvom verejnej časti
ITMS 2014+ (z dôvodu evidencie pohl'adávky na Strane Poskytovate1'a). Následn e pri realizácii
úhrady Prijímatel'uvedie správny vaľiabilný symbol automaticky generovaný systémom ITM5
2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS 2OI4+.

11. Ak Prijímatel'nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady
neuvedie správny automaticky ITMS 2014+ generovaný variabilný symbol, pľíslušný záväzok
Prijímatel'a zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovatelbvi sa považujú za
nevysporiadané.

12. Pľoti akejkol'vek pohlädávke na vrátenie NFP ako aj pľoti akýmkol'vek iným pohl'adávkam
Poskytovatelä voči Prijímatel'ovi vzniknutých z akéhokol'vek právneho dôvodu Prijímatel' nie
je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohl'adávku.

13. Zm|uvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti pod|h odseku 4 tohto
článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na
obdobie Vĺízovej situácie podl'a $ 56 ods. 1Zákona o pľíspevku z EŠF, inak platí 60-dňová
lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoľiadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného Stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatokplynutia 120-
dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupneni aŽoY v ITMS 2Ol4+, t. j. začiatok plynutia lehoty
sa nemení.

článotĺ 11 ÚčľovľÍCTvo A UcHovÁvĺľrrc Účľovľu DoKUMENTÁCIE
1. Pľijímatel', ktoľý je účtovnou jednotkou podl'a zákona č. 43ll2OO2 Z. z. o účtovníctve

0
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2.

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Pľojektu

a) na analytických účtoch v členení podl'a jednotlivých Projektov alebo v analytickej
evidencii vedenej v technickej forme2 v členení podlä jednotlivých Projektov bez
vytvoľenia analytických účtov v členení pod|'a jednotlivých Projektov' ak účtuje
v sústave podvojného účtovníctva,

b) v účtovných knihách podlh $ 15 zákona é. 43I|2OO2 Z. z o účtovníctve v znení
neskorších predpisov so slovným a číselným označením Pľojektu v účtovných zápisoch,
ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Prijímatel', ktoľý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 43lt2OO2 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, závázkov, príjmov a výdavkov
(pojmy definované v $ 2 ods. 4 zákona é. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
pľedpisov) týkajúcich sa Pľojektu v účtovných knihách podl'a $ 15 ods. l zákona č. 43I|2OO2
Z. z. oúčtovníctve vznení neskoľších predpisov (ide oúčtovné knihy používané vsústave
jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Pľojektu pri zápisoch v nich,
pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku
azáväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákonač.43112002Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitoľovania pokľoku
dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť zák|ad pre niáľokovanie platieb a ul'ahčiť
proces overovania a kontroly výdavkov Zo Strany príslušných oľgánov.

Pľijímatel'uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podlä odseku 1, evidenciu podl'a
odseku 2 a iní dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom é. 43I/2002 Z. z.
o účtovníctvev zneni neskorších pľedpisov a v lehote uvedenej v článku 19vZP.

V súvislosti s plnením povinností Poskytovatelh podl'a článku 72 všeobecného nariadenia,
Poskytovatel' dohodne s Prijímatelbm spôsob monitorovania čistých pľíjmov z Pľojektu
podl'a článku 61 všeobecného naľiadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely
zdokladovania apreukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených
v Následných monitorovacích spľávach.

Ak má Pľijímatel' sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je
povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podlh pľávneho poľiadku
štátu, na izemí ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Ak sa podl'a Yýzvy poskytujú finančné pľostriedky z NFP ďalej užívatelbvi, Prijímate|' je
povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve medzi Prijímatelbm aužívatel'om viazaný
záväzkami vyplývajúcimi z odsekov l až 4 tohto článku primerane'

čHnok 12 KONTROLA/AUDIT

l. oprávnené osoby na výkon kontľoly/auditu sú najmä:

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,

b) úvar vnútorného auditu PoskytovateľalÚtvar vnútornej kontroly Spľostľedkovatel'ského
orgánu a ním poverené osoby,

2Pojem technická foľma je definovaný v $ 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 43l/200z Z. z o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
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c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na

výkon kontroly/auditu,

Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

oľgán zabezpeéujŕlci ochranu finančných záujmov EÚ,

osoby pĺizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontľolou Projektu sa rozumie súhľn činností Poskytovateľa a ním pľizvaných osôb, ktorými sa
oveľuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad

náľokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov
predložených zo strany Pľijímatel'a a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR
a pľávnymi aktmi EÚ, dodľžiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokľoku Realizácie aktivít
Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu a d'alšie povinnosti
stanovené Prijímatel'ovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade
so Zákonom o finančnej kontrole, a to najmä formou administľatívnej finančnej kontroly
povinnej osoby a finančnej kontľoly na mieste. V prípade, ak sú kontľolou vykonávanou foľmou
administľatívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste
identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímatelbvi návľh čiastkovej správy
z kontroly/návľh spľávy z kontroly, pľičom Prijímatel' je oprávnený podať v lehote určenej
oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odponĺčaniam, k
lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení pľijatých na nápravu zistených nedostatkov
a na odstľánenie príčin ich vzniku (ďalej len ,,pľijaté opatrenia") a k lehote na splnenie prijatých
opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej spľávy alebo v návrhu správy z kontroly.
Po zohl'adnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímatel' zaslal námietky
v stanovenej lehote) zasiela Poskytovatel' Pľijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu
z kontľoly, ktoľá obsahuje všetky náležitosti uvedené v $ 22 ods' 4 Zákona o finančnej kontrole'
Kontľola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímatel'ovi. Zaslaním čiastkovej správy je
skončená tá časť kontľoly/auditu, ktorej sa čiastková' správa týka. Ak je kontrolďaudit
zastavenálzastavený z dôvodov hodných osobitného ztetel'a kontrolďaudit je
skončenďskončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia.
Poskytovatel' bezodkladne zašle záznam Pľijímatelbvi. Záznam sa Prijímatelbvi nezasiela, ak
medzičasom zanikol.

Prijímatel' sa zavázuje, Že umoŽní výkon kontľoly/auditu zo strany opľávnených osôb na výkon
kontľoly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä
Zátkonao príspevku z EŠF, Zĺtkonao finančnej kontrole a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímatel' je počas výkonu kontľoly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť
vynaložených výdavkov a dodľžanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

Pľijímatel' je povinný zabezpečiť pľítomnosť osôb zodpovedných zaRealizáciu aktivít Projektu,
vytvoľiť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa
konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a ľiadny priebeh výkonu kontľoly/auditu a plniť všetky
povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zoZákona o finančnej kontrole.

oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontľolu/audit u Prijímatelä
kedykol'vek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podl'a článku 7
ods.7.2 zmluvy. Uvedená doba sa pľeoízi vpľípade, ak nastanú skutočnosti uvedené včlánku
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140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovatel'je oprávnený
prerušiť plynutie lehôt vo vzťahl k výkonu kontroly žiadosti o platbu foľmou administľatívnej
finančnej kontroly predjej uhradenimlzúčtovaním v pľípadoch stanovených článkom 132 ods.2
všeobecného nariadenia.

osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práxa apovinnosti upravené najmä v Zákone
o finančnej kontrole, vľátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany
Prijímatelä.

Prijímatel' sa zavänlje informovať Poskytovateľa o začatí akejkol'vek kontľoly/auditu osobami
podlh ods. 1 tohto článku odlišnými od Poskytovatelä a súčasne sa zaväzuje zaslať
Poskytovatelbvi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontľoly alebo iný relevantný
výsledný dokument z vykonanej kontľoly/overovaniďauditu/vyšetľovaniďkonania týchto osôb
zakladajúci povinnosť Poskytovatelä pľistúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podlh
Systému finančného riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímatel'om podlä
predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovatel' žiadne povinnosti. Pľijímatel' je povinný pľijať
opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy
z kontľoly/správy/iného výstupného dokumentu z kontľoly/auditu v lehote stanovenej
oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Pľijímatel' je zároveň povinný zaslať osobám
oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkľétnom
pľípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení nanápľavu
zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/spráne zkontroly/auditu
ana základe výzvy Poskytovateľaliných oprávnených osôb na výkon kontľoly/auditu predložiť
dokumentáciu pľeukazujúcu splnenie prijatých opatľení Plnenie informačnej povinnosti
Pľijímatelä podlh článku 4 ods. 7 prvá vetaYZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania
o zisteniach opľávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov)
platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená infoľmačná povinnosť Prijímatel'a môže byť
podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle
predchádzajúcej vety. Pľijímatel' je zároveň povinný prepracovať a pľedložiť v lehote určenej
opľávnenou osobou písomný Zoznam prijatých opatľení, ak opľávnená osoba vyžadovala jeho
pľepracovanie a predloženie.

Právo Poskytovatelä alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie
kontľoly/auditu Pľojektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí
NFP. Uvedené právo Poskytovatelä alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje
aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohlädu na druh

vykonanej kontľoly/auditu, pričom pri vykonávaní kontľoly/auditu sú Poskytovatel' alebo osoby
uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi pľedpismi a touto Zmluvou
o poskytnutí NFP, nie však z6+vermi predchádzajúcich kontroľauditov. Tým nie sú nijak

dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť pľijaté opatrenia) vyplývajúce
ztýchto predchádzajúcich kontroľauditov. Povinnosť Prijímatel'a vľátiť NFP alebo jeho časť,

ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontľoly/auditu kedykol'vek počas účinnosti

Zĺlúuvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

Prijímatel' berie na vedomie' že Poskytovatel' pľi získavaní informácií o Projekte vylžíva aj

osobitné nástľoje vytvorené inštitúciami lorgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE,
a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímatel' súhlasí

s tým, aby údaje týkajúce sa Pľojektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému

ARACHNE avyužívali sa pľi jeho fungovaní. Prijímatel' sa zároveň zaväzlje poskytnúť

Poskytovatelbvi akékol'vek doplňujúce informácie, ktoľé bude Poskytovatel' požadovať v
súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.
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článok 13 ZABEZPfičnľrn porrľĺnÁvKY, PoIsTENIE MAJBTKU A zur,uvľÉ
POKUTY

Ak Poskytovatel' vo Yýzve alebo počas účinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP uréí, že Prijímatel'
bude povinný zabezpečiť budúcu pohl'adávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímatel' sa
zaväzýe takéto zabezpeč,enie poskytnúť vo foľme, spôsobom a za podmienok stanovených
voYýzve, v Právnych dokumentoch av Zm|uve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva
prioľitne prostredníctvom využitia záložného pľáva alebo iným vhodným zabezpečovacím
prostriedkom, ktoľým môže byť v súlade s $ 25 odsek 9 Zákona o príspevku z nŠFaj pľijatie
zmenky poskytovatelbm od prijímatelh.

1a Pre zriadenie a vznik záložného práva apľimeľane aj pľe iné zabezpečovacie prostľiedky
slúžiace pre zabezpeč,enie záväzkov vyplývajúcich zo Zm7uvy o poskytnutí NFP platia všetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pľe vznik
konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá obchodný zákonník, občiansĹy zákonnft
alebo príslušný právny predpis SR,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom
môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci' pľáva alebo majetkové hodnoty
vo vlastníctve Prijímatelä alebo tľetej osoby,

c) k hnutelhým alebo nehnutelhým veciam, ktoľé tvoria zá|oh, musí byť vlastnícke právo
úplne majetkovo-právne vyspoľiadané; to znamená', že je známy vlastník' resp. všetci
spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom
zálohu' je 7lI,

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

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako

(i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Pľijímatel' žiada vyplat iť na základe
predloženej ŽoP atebo

(ii) v prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky súčet už
vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Pľijímateľ žiada vyplatiť na základe
predloženej ŽoP, avýšky pohlädávky Financujúcej banky, ktorá sa automaticky
neznižaje vyplácaním NFP alebo jeho časti o túto uhľadenú sumu v zmysle pravidiel
vyplývajúcich zo Zrĺiuvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a
oľgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (t. j. Vprípade iných úverov ako je
Prekleňovací úver).

To znamená, že v prtpade postupného zľiaďovan ia záložného práva,je jednou z podmienok
vyplatenia časti NFP preukázanie zľiadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte
nevyplatenú časť NFP, ktoľá bola obsiahnutá v konkĺétnej ŽoP Prljímatel'a (pozň článok 5
ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy) v zmysle pravidiel uvedených v predchádzajúcej vete,

zálohom môžu bý':

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímatelh, práva alebo iné majetkové hodnoty
patriace výlučne Prijímatelbvi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímatel'a za podmienky, že záložcom bude aj druhý
spoluvlastníVostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny
so zriadením záIožného práva na zá|oh počítaný podlh velkosti podielov
spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom' alebo

0
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(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky,že so zriadením záložného práva
na zá'loh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podl'a
predchádzajúceho bodu ii) alebo

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

(v) iné Poskytovatelbm akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky
za splnenia podmienok (11) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímatelbvi,

g) ak sú zálohom hnutelhé veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovatelbvi každú
Zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní Zmeny a súčasne
je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovatelbvi ich súčasné miesto
výskytu, ak o to Poskytovatel' požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste
Realizácie Projektu,

h) v prípade, ak:

(i) Prijímatel' má, zabezpečené financovanie Projektu ziných zdľojov ako je úver
poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovatel' musí byť záloŽným veritelbm
prvým v poradí (t. j. ako prednostný záiožný veritel); alebo

(ii) Prijímatel' má zabezpeéené financovanie Projektu z úveru poskytnutého
Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo
aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru
poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímatel'poskytuje na zabezpečenie svojich
záväzkov zo Zmhvy o poskytnutí NF!-a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pľe
Poskytovatelh aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva
Poskytovatel'a sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(1') Financujúca banka zriadi zá|ožné právo ako veľitel' prvý v poradí (t. j. ako
pľednostný záložný veritel). V takom pľípade Poskytovatel' zriadi záložné
právo ako záložný veritel' druhý v poľadí. Financujúca banka si môže zriadiť
záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpeéenia iných pohl'adávok
Financujúcej banky, ako sú pohl'adávky zo Zmluvy o úveľe.

(2.) Pľijímatel' sa zaväzqe, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovatel'a a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho
zá|ožného práva v pľospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude
považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0VZP.

(3') Zmlavné strany sa dohodli, že:

(a) porušenie Zm|avy o úveľe zo strany Prijímateľa, alebo

(b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úveľe, alebo

(c) akékol'vek iné ukončenie Zmluvy o úveľe okĺem riadneho ukončenia
splatením úveru alebo dohodou, alebo

(d) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohl'adávky Financujúcej banky zo

Zmluvy o úveľe,

ktoré:

(i.) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu
Poskytovatel'a a Financujúcej banky v ľámci výkonu zá|ožného
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práva alebo

(ii.) spôsobí neschopnosť Pľijímatel'a preukázať zdroje financovania
aspoň časti oprávnených výdavkov podl'a schválenej intenzity
pomoci alebo sumy všetkých Neopľávnených výdavkov v zmysle
Zmlwy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovatelh,

pľedstavuje zároveň nesplnenie podmienok pľe Riadnu Realizáciu
aktivít Projektu smeľujúcu k dosiahnutiu cielä Projektu definovaného
v článku 2.2 zmllvy, v dôsledku čoho je zároveťl aj podstatným
porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je povinný vrátit'
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I\YZP.

(4.) Číselné označenie účtu uvedeného vZmluve o úvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujúcou bankou, na ktoľý má byť vyplatený NFP' musí byť
totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory
Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Zo Strany Prijímatel'a. Bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dô.jsť
k zmene číselného označenia tohto účtu'

(5.) Prijímatel' týmto udel'uje Poskytovatel'ovi súhlas s poskytnutím akýchkol'vek
údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných
zmlúv uzavretých medzi Prijímatelbm a Poskytovatelbm v nadväznosti na
Zmluvu o poskytnutí NFP, vľátane osobných údajov požívajúcich ochranu
podl'a osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(6.) Vprípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok zpredaja zálohll, bude sa
s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v $ 34 Zátkona o pľíspevku z
EŠIF.

ch) Podrobnejšie pľavidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo pr.i4va
z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve,
v nadväznosti naZmluvu o poskytnutí NFP.

lb. Pľe právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohl'adávok zo Zmhvy o poskytnutí NFP
alebo akýchkol'vek pohlhdávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou
platia, pokial' z povahy Blankozmenky alebo Z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné,
všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Pľijímatelbm
Poskytovatelbvi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,

b) ZoVPBA, pokial'Poskytovatel' zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Pľijímatel'na
mieste uľčenom Poskytovatelbm, spľavidla v sídle Poskytovatelä; to isté platí pre podpísanie
(vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na mieste určenom
Poskytovatel'om spolu s Pľijímatel'om aj avalisti (zmenkoví ručitelia). V osobitných
prípadoch môže Poskytovatel' určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania
Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ľučitel'ov).

c) pokial'Poskytovatel' zo závažných dôvodov neurčí inak, v pľípade Prijímatelbv obchodných
spoločností so známymi spoločnftmi je zmenkovým ľučením povinný sa zaviazať majoritný
spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ľučením povinní sa zaviazať všetci spoločníci
Pľijímatel'a; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazať sa zmenkovým ručením osoby
oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná pľávnická osoba.

qd

bť

Stľana 56 z70

)



2

d) Prijímatel' v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, Že na zabezpečenie splatnej pohlädávky vočiPrijímatelbvi zo Zm\uvy o poskytnutí NFP alebo pohlädávky .o z.luuou o oo.or,nu,í NFPsúvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva poaľu ZoVPBA,vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasleáovnými údajmi:
(i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku, vktoľom je listina spísaná;

(ii) bezpodmienečný sl'ub zaplatiť uľčitú peňažnú sumu,

(iii) údaj miesta, kde sa máplatiť,

(iv) názov verite|ä na rad ktorého sa má platiť;

(v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,

(vi) názov/názvy(meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručitelbv), ak
relevantné,

(vii) identifikačné údaje a podpis Prijímatel'a ako vystavitel,a,

(viii) doložka ,,bez protestu,,.

e) Prijímatel' v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímatelbm vedomechýba nevyplnený údaj uľčujúci:

(i) zmenkovú sumu'

(ii) menu' v ktorej mábyť zmenková suma zaplatená a

(iii) údaj splatnosti.

D Pľijímatel' v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvľdí, že Poskyto vatel, má právo vyplniťBlankozmenku, ak Prijímatel' ľiadne a včas nesplní akúkol'vek pohlädávku vočiPľijímatelbvi zo Zrúuvy o poskytnutí NFP alebo pohl'adávky so Zmluvou o poskytnutí NFPsúvisiacej alebo čo i len jej časť. Po tom, čo sa tak stane, môže Poskytovatel' kedykol'vek
vyplniť Blankozmenku tak' že:

(i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu' ktoľá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho
práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohlädávky, vrátane jej
príslušenstva' tak aby bola uspokoj ená celásplatná pohlädávka,

(ii) ako menu' v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v
ktorej je denominovaná suma uľčená ad (i) a zároveň

(iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkol'vek dátum neskoľší ako deň vyplnenia
Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň' v ktorý Prijímatel, nesplnil
splatnú pohl'adávku resp. ktorúkol'vek jej časť.

g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa Vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú
dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluw o poskytnutí NFP.

h) Poskytovatel' je oprávnený určit', že Prijímatel'bude povinný zabezpečiť budúcu pohl,adávku
zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva.

Pľijímatel' je povinný, s výnimkou majetku, ktoľého povaha to nedovol'uje (napľ. softwaľe,licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne)
a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť' pokial' zYýzvy alebo z Právnych dokumentov
Poskytovatel'a nevyplýv a, že sapoistenie nevyžaduj e :
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a)riadnepoistiťMajetoknado!úd.anÝzNFPa|ebozabezpečiťjehopoistenieprostrednícwom
Dodávateľa aprot/rálzať ho Poskytovateľovi '

b) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP'

c)ľiadnepoistiťmajetok,ktorýjezálohomzabezpeéujícimzáĺvá,zkyPrijímatel'apodľa
Znluvyoporľytňtí NFP, at<3e tenä "Jiis.y 

oďmajettu podl'a písm' a) tohto odseku'

pričom ,"n o 
'a'|aÁk 

bude obsahom zmluvy o zriadení záÄoŽného práĺa'

d)zabezpeé\ť,abybolĺiadnepoistenýmajetokvovlastnícwetretejosoby/tľetíchosôb,akje
zálohom zabezpeéujitcim pohľadaur.o'iffiovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP'

Pľevšetkyvyššieuvedenésituáciea)ažc)tohtoodsekuplatiatietopľavidlá:

(i)Poistnásumamusíbyťnajmenej_vovýškeobstafyacej,'ceny/cenyzhodnoteniahmotného
Majetku nuaoúoanoiého z NFP; #-.; poist'uje iarcn a zálohom nie je Majetok

nadobudnutýzNFP'poistná,o*u*u.ĺbyťnajmenejvovýškepodľaods.1písm.e)prvá
a dľuhá veta tohto článku'

(ii)Poisteniesamusívzťahovaťminimálneprepľípadpoškodenia,zničenia,odcudzeniaalebo
Straty; Poskytovatel' je oprávn*y p."r'ú."ľ^ poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie

podmienky ,ur.oi"," ioi.i"nia, t tore'"uľ'ĺRu3ú aj rozšírenie typo poistných rizík' pľe ktoré

sa poistenie vyžaduje'

(iii)PoisteniemusítrvaťpočasRealizácieProjektuapočasobdobiaUdržatelhostiProjektu,

(iv)Prijímatel,jepovinnÝud1žiav1ťuzavľetúaúčinnúpoistnúzmluvu,plniťsvojezávdzky
znejvyplývajúceadodľžiavďpoa.i"nt.yvnejuvedené,najmäjepovinnýplatiťpoistné
ľiadne a včas počas celej aouy t.uuniu ioi.t"niu' Ak v rámci doby Realizácie Projektu

apočas uĺrzult"rno.ti Pľojekru ĺáŕ" ŕra"ik" p:i.jY zmluvy' je Prijímateľ povinný

uzavľieť novú poistnú zmluvu 
"u 

päJ-i"nok uľčených ľäskytovátefom tuk' aby sa poistná

ochľana majetku nezmenšila u ury nona poistná zmluva *pĺRutu všetky náležitosti poistnej

zmluvy uvedené v tomto bode'

(v)Pľijímateľjepovinnýn.ez$!a|neoznámiťPoskytovateľovivznikpoistnejudalosti,
ľozsah dôsledkov poistnej uĺuto'ti nu Pľojekt' jeho schopnosť úspešne Ukončiť rea''izáclu

hlavných aktivít Projektu alebo ,pr'iľ" podmienky Úd'žu'"ľno'ti Projektu a súčasne

vyjadriť ,o^ut' súčinnosti, ktorú äd Pos'kytovateľa požaduje' ak je možné následky

poistenej "a"i"-,i 
pľekonať, najmä vo v"ťahu t nyuzitio poistného plnenia' ktoľé je

uinkolouané v pľospech Poskytovateľa'

(vi)Vpľípade,akjezálohommaje1oktľetejosoby,Pľijímateľjepovinnýzabezpeéiť,abytretia
osobadodľžiavalavšetkypovinnostiuloženéPrijímateľovivods.2body(i)až(v)tohto
článku 13 vZP a Poskytovat"ľJ " 

toho vyplývajú rovnaké práva' ako by mal voči

Prijímateľovi, ak by poisteným bol Pľijímateľ'

3.Prijímateľ,ktoľýjezél|oŽc'om,.jepovinnýoznt.m1tpoisťovateľovinajneskôrdovýplaty
poistného pln"níu zpoistnej "'ĺ11u 

nuaua"no,ti na odsek 2 tohto článku vznik záložného

pľáva v 
"*y.t" 

! 
-r!r." 

oor. z občianskeho zákonníka. V prípade' ak Pľijímateľ nie je

vlastníkom zálohu alebo je ,porour^inĺtom zálohu, Pľijímatei je povinný zabezpeé\ť, aby

vlastník veci, ktoľý je z6ioŽcom;; a ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovac'u

povinno*ť podľa pľvej vety tohto odseku'

4.PorušeniepovinnostíPľijímateľauvedenýchvodsekoch1a2tohtočlánkusapovažuje
za podstatné porušenie Zmluvy 

" 
p"*r.ri"'i'NFP a Prijímateľ je povinný vľátiť NFP alebo jeho

čaď v súlade s článkom 10 vZP'
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5' Ak Prijímatel'poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, Že:

a) neposkytne Poskytovatelbvi Dokumentáciu, spľávy' údaje alebo informácie, na ktoľýchposkytnutie je Prijímatel' povinný v zmysle článku 4 ods. Z až 6, článku 7 ods. 2, článkov
10 a 11YZp,

b) neposkytne Poskytovatelbvi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplývaPľijímatelbvi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a článku 6 ods. 6.1 
"-Iuvy, 

z článku 8 ods'
13 až19YZP, zčlánku 13 ods. lapísm. g)vZP ačlánku ĺ3 ods. zaoai;vzP, vrozsahu
a v lehote stanovenej v Zm]uve o poskytnutí NFP alebo uľčenej Poskyiovatelbm, ktorá
nesmie byť kĺatšia ako lehota na Bezodkladné plnenie pod|ä Zmluvy o páskytnutí NFP,c) nepľedloží Poskytovatelbvi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu tátopovinnosť vyplýva zo Zrrilvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b)
tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo uľčenej
Poskytovatelbm, ktoľá nesmie byť kľatšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a
Zm|uvy o poskytnutí NFP,

d) ktorejko|'vek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou' na ktoní je Prijímatel,
povinný v zmysle čIánku 5 vZP,

Zm]uvné Stľany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímate|'om zmluvnú pokutu'
Zmhvn(l pokutu je Poskytovatel' oprávnený uplatniť voči Prijímate|'ovi za porušenie jednotlivej
povinnosti podl'a písm. a), b), c) alebo d) tohto odseku vo výške 50 Euľ zakaždý, aj začatý, deň
omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmlavy o poskytnutí NFP,
maximálne všakdo výšky NFPuvedenej včlánku 3 ods.3.1 písm. c) zmluvy. Poskytovatel, je
oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podl'a predchádzajúcej vety tohto odseku v pľípade, ak
za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP, ani
nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateŕ ľľijĺmatel,a vyzval
na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokňa, a Pľijímatel,
uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kľatšia ako
lehota pľe Bezodkladné plnenie podl'a Zĺrlluvy o poskytnutí NFP. Pľávo Poskytovatel,a
na náhľadu škody spôsobenú Pľijímatelbm nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6' Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímatel' zavázuje uhľadiť Poskytovatelbvi, uvedie
Poskytovatel'v ŽoY.

7' odseky 7,2 a4 tohto článku sa neaplikujú, pokial' je Pľijímatelbm oľgán štátnej správy,
príspevková alebo rozpočtová oľganizácia orgánu štátnej spľávy alebo pľávnická osoba sui
generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný oľgán štátnej správy.

čtánok 14 oPR(vNEľÉ vÝoĺvry
1' oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoľé sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺĺa.jĺ všetky nasledujúce podmienky:

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia rcdrizácie hlavných aktivít
Projektu do Ukončeniarealizácie hlavných aktivít Projektu) narealizáciu Pľojektu (nutná
existencia priameho spojenia s Pľojektom) v ľámci oprávneného časového obdobia
stanoveného vo Výzve, najskôr l. januárom 2014 a boli uhradené najneskôr do 3l.
decembra2023:

b) vnadväznosti na písm. a) tohto odseku opľávnené môžubyť aj výdavky na podporné
Aktivity, ktoľé sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím
realizácle hlavných aktivít Pľojektu, najskôr od l.1.2OI4' alebopo Ukončení realizácie
hlavných aktivít Projektu, najneskôľ však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončen ia realizácie
hlavných aktivít Pľojektu alebo do podania záveľečnej žiadosti o platbu, podl'a toho, ktoľá
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skutočnosť nastane skôr;

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Pľojektu pľi rešpektovaní postupov
pľi zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade
s obsahovou stránkou Pľojektu a prispievajú k dosiahnutiu pliánovaných cielbv Projektu
a sú s nimi v súlade;

d) spíĺa;ĺ podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Yýzvy alebo iného
Právneho dokumentu Poskytovatel'a, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov
av záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky
pripustiť do financovania;

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli
uhľadené Dodávatelbvi alebo Zamestnancovi Prijímatelä (ak ide napľ. o mzdové výdavky)
pľed pľedložením pľíslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 3L 12.2023, azároveň
boli oprávnené výdavky, bez ohl'adu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva
Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených
v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijímatel'a nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka
uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) YZP, v pľípade ak ide o výdavky vykazované
zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohlädom
na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme
finančného riadenia;

0 boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi sR
a právnymi aktmi EÚ, vrátane pľavidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podl'a článku 107
Zm7wy o fungovaníEÚ;

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

h) sú identifikovatelhé, pľeukázatelhé a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne
evidované u Prijímatelä v súlade s Pľávnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný
faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnotý, ktoľé sú
ľiadne evidované v účtovníctve Prijímatelä v súlade s Pľávnymi predpismi SR a Zmluvou
o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi
ľovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným
spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené
Prijímatelbm a ich uhľadenie musí byť doložené najneskôr pred ich pľedložením
Poskytovatelbvi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva
zo Systému finančného riadenia s ohl'adom na konkľétny systém financovania; pre účely
úhrady Poskytovatelbm povolenej Pľeddavkovej platby, sa zaúčtovný doklad považuje aj
doklad, na základe ktorého je uhľádzaná Preddavková platba Zo Strany ľĺ;ĺmatet'a
Dodávatelbvi;

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a nepľekryvajú sa aj s inými prostľiedkami
zveĺejných zdrojov; sú.dodržané pľavidlá kľížového financovania uvedené vkapitole
3.5.3 Systému riadenia nŠrr 1rľĺzové financovanie);

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktoľého boli výdavky vynaložené, musí byť
zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Vo bez toho, aby
nadobúdatel' vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady
(ES) č. 13912004 z20.l.2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES
o fúziách) alebo naopak; obstaľávanie služieb, tovaľov a stavebných prác musí byť
vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 vZP),

Strana 60 270



Pľávnymi dokumentmi, s Pľávnymi predpismi SR a pľávnymi aktmi BÚ upľavujúcimi
oblasť verejného obstarávania alebo pľavidiel vzťahujúcich sa k obstaľávaniu služieb,
tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o veľejnom obstarávaní, vždy
za ceny, ktoré spĺĺu.jĺ kritérium hospodárnosti, účelnosti' účinnosti aefektívnosti
vyplývajúce zYýzvy, zčlánku 33 Nariadenta201811046 a z $ 19 Zákona o rozpočtových
pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosial' používaný a Prijímatel' s ním
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

z. Výdavky Pľijímatel'a deklaľované v ŽoP sú zaokľúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3' Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podl'a ods. 1 tohto článku YZP, takéto
Neopľávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v ľámci podanej ŽoP ao takto
vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci
podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti
výdavkov podl'a odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu
uvedená v článku 12 ods. I vZP, Prijímatel' je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť
zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom l0 VZP pri
rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohl'adu
na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako oprávnené výdavky
alebo Schválené opľávnené výdavky. Všeobecné pľavidlo týkajúce Sa opätovnej
kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 vZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov
z oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neopľávnené výdavky.

článok 15 Účľv PRUÍMATEĽA - osoBITNÉ UsTANovENIA
1. Účty štátnej pľíspevkovej oľganizácie, VÚC, subjektov zo súkľomného sektoľa vľátane

mimovládnych oľganizácií a účty iného subjektu veľejnej spľávy s výnimkou subjektov
uvedených v odseku 2 až 4 tohto článkuYZP

Poskytovatel' zabezpeč,í poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na účet vedený v EUR
(d'alej len ,,účet Prijímateľa";. Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy
o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP).

2. Účty obce

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním uľčený účet
vedený v EUR (d'alej len ,,účet Pľijímatel'a"). Pľijímatel' realizuje úhradu Schválených
opľávnených výdavkov zúétu Pľijímatel'a, ato prostľedníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu
Pľijímatel'a je uvedené v Prílohe č. 2 Zm|uvy o poskytnutí NFP (Pľedmet podpoľy NFP).

3. Účty ľo"počtovej oľganizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovatel'zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený osobitný
účet (ďalej len ,,osobitný účet"), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je
ich Prijímateľ povinný pľeviesť do rozpočtu svojho zriad'ovatelh, a to do piatich dní od
pripísania týchto pľostriedkov na osobitný účet. Zriad'ovatel' následne pľevedie prostľiedky
NFP na Pľijímatelbm určený účet (d'alej len ,,účet Prijímatel'a"), z ktoľého Prijímatel'realizuje
úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to pľostredníctvom svojho ľozpočtu. Číslo
osobitného účtu a číslo účtu Pľijímatel'a je uvedené v Pľílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
(Pľedmet podpory NFP). Ak zľiad'ovateľ nepľevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet

Prijímatelh, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte

Prijímatelä, zľiad'ovatel'dá pokyn Prijímatel'ovi na pľeklasifikovanie výdavkov (realizované

úhrady oprávnených výdavkov ziných účtov otvorených Prijímatel'om) v ľámci svojho
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výkazníctva na výdavky na ľealizáciu pľostriedkov NFP.

Účty pľíspevkovej oľganizácie v zľiad'ovacej pôsobnosti vÚC a obce

a) ak príspevková oľganizácia nežiada pľíspevok na Realizáciu aktivít Pľojektu
od zriadoovatelh

Poskytovatel' zabezpeéí poskytnutie NFP Prijímatelbvi bezhotovostne na ním určený
účet (ďalej len ,,účet Pľijímatel'a") vedený v EUR. Pľijímatel' realizuje úhradu

Schválených opľávnených výdavkov zĹlétu Pľijímatel'a, a to pľostredníctvom svojho
rozpočtu. Číslo účto Prijímatelh je uvedené v Prílohe č. 2 Znttwy o poskytnutí NFP
(Predmet podpoľy NFP).

b) ak príspevková organizácia žiada pľíspevok na Realizáciu aktivít Pľojektu
od zriaďovatel'a

Poskytovateľ zabezpeéí poskytnutie NFP Pľijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený
účet (ďalej len ,,účet Prijímateľa"), ktoľý je vedený v EUR. Pred použitím týchto
prostriedkov je ich Prijímatel' povinný pľeviesť do rozpočtu svojho zľiaďovatelh' a to
do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovatel' následne prevedie
prostľiedky NFP na Prijímatelbm určený (lčet, zktorého Prijímatel' ľealizuje úhradu
Schválených oprávnených výdavkov, a to prostľedníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu
Prijímatel'a je uvedené v Prílohe é. 2 Zmlwy o poskytnutí NFP (Predmet podpory
NFP).

článok 16 Účľv PRUÍMATEĽA - sPoLočNÉ usľnľovENIA
1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného

ukončenia Projektu. V prŕpade otvorenia účtu pre pľíjem NFP v komerčnej banke v zahran7éí,
Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto
účtu.

2. Ak má Prijímatel'poskytnutý úveľ na financovanie Projektu, zmena účtu Pľijímatel'a je možná
aŽ po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podl'a
predchádzajúcej vety musí Prijímatel'doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu
Prijímatel'a.

J. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímatel' realizovať úhrady Oprávnených
výdavkov aj ziných účtov otvoľených Prijímatel'om pri dodľžaní podmienok existencie účtu
Pľijímatel'a uľčeného na príjem NFP. Prijímatel' je povinný oznántlť Poskytovatel'ovi
identifikáciu týchto účtov.

V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímatel'a
príjmom Prijímatel'a.

Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté
prostriedky sú úľočené, Prijímateľ je povinný otvoľiť si ako účet Pľijímatel'a osobitný účet
na Projekt (d'alej len 

',osobitný účet na Projekt"). Prijímatel' je povinný výnosy z prostriedkov
na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podlh článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podl'a predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom pľedfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje
Prijímatelä na Realizáciu aktivít Pľojektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Pľojekt.
V takomto prípade je Prijímatel' povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť
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vlastné zdľoje Prijímatel'a na tento osobitný účet na Projekt a pľedložiť Poskytovatelbvi výpis
z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdľojov. V prípade' ak
vlastné zdroje Prijímatelä neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímatel' je
povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovatel'ovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímatelbm o úhrade vlastných zdrojov Pľijímatel'a.

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Pľijímatel' realizovať špecifické typy
výdavkov q ziného účtu otvoreného Prijímatelbm v súlade s pľíslušnými ustanoveniami
Systému finančného ľiadenia.. Prijímatel' je povinný ozná,miť Poskytovatel'ovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Pľijímatel'om, zktorého ľealizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam
špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovatel'v Príručke pre žiadatelä' ľesp. Príručke pre
Prijímatel'a.

7 ' oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vznikáprevodom
príslušnej časti NFP z účtu Prijímatelä na iný účet otvoľený Prijímatelbm, definovaný
v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzkll alebo úhradou špecifického typu výdavku.

8. Ak sa Pľojekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriadbvatel'skej pôsobnosti Pľijímatel'a,
úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovanáaj z účtov tohto subjektu pri
dodržanÍ podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Záľoveň subjekt
v zriadbvatel'skej pôsobnosti Prijímatel'a je povinný rea|izovať Schválené oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímatel' je povinný oznámiť Poskytovatelbvi identifikáciu účtov,
zktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov zapodmienky dodľžania
pľavidiel vďahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

článok 17a PLATBY sYsTÉMoM PRBDFINANCoVANIA
1. Systémom predfinancovania sa NFP, ľesp. jeho časť (d'alej aj ,,platba") poskytuje na oprávnené

výdavky Pľojektu na základe Prijímatel'om predložených neuhradených účtovných dokladov /
časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávatelbv Projektu, resp. na zák|ade
dľobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhľad správcovi
dane, pričom vlastné zdľoje Prijímatelä môžu byť uhradené Dodávatelbvi Projektu aj pred
pripísaním finančných pľostriedkov na účte Pľijímatel'a za poskytnuté predfinancovanie.
Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené
v pľíslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý Sa Zmlavné stľany zaväzujú
dodržiavať..

2. Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie platby výlučne na zák|ade Žiadosti o platbu (poskytnutie
pľedfinancovania), predloženej Prijímatel'om v EUR po Začati rea|izácie aktivít Projektu
a nadobudnutí účinnosti Zm|uvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie
pľedfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímatel' v rámci formulára
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú Sumu finančných
prostľiedkov podlh skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č,. 2 Zm|uvy o poskytnutí NFP
(Pľedmet Podpory NFP)'

3. Spolu so Žiadostbu o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Pľijímatel'aj neuhľadené
účtovné doklady/ časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej
hodnoty, resp. ich kópia) prljaté od Dodávatel'a Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu,
resp. ich kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia gŠIp a Poskytovatel', a to
v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si
ponecháva Prijímatel'. Ak sú súčasťou výdavkov Pľijímatelh aj hotovostné úhľady' tieto
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výdavky zahmie do Žadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) apredloží k nim príslušné

účtovné doklady, ktoré potvľdzujú hotovostnú úhľadu (napľ. pokladničný blok). Pľijímatel'môže
do Žiadosti oplatbu (poskytnutie predfinancovania) zahrniť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú

úhradu daňovému úradu v prípade pľenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pľavidlami

oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia BŠľ a Poskytovatel'.

Prijímatel' je povinný uhradiť Dodávatelbm účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít
Pľojektu najneskôľ do 5 pracovných dní odo dňa pľipísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
Úrokzomeškania s úhradou zátväzka voči Dodávatelbvi Pľojektu znáša Prijímatel'.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímatel' povinný celú jej výšku
zúétovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto pľostriedkov na účet Prijímatel'a.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovatelbvi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie
pľedfinancovania), ktoní predkladá spolu s výpisom z účtu potvľdzujúcom príjem NFP, ako aj

dokladmi potvľdzujúcimi skutočnú úhľadu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) - výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto
doklady nieje potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných pľostľedníctvom
paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V ľámci Žiadosti o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) Prijímatel' uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné
a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade
so ziíkonom é.22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli
zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne
predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. Kjednej
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímatel'predložiť Poskytovatelbvi len
jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo pľedfinancovanie poskytnuté vo
viacerých platbách, zdôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných pľostriedkov
z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie pľedfinancovania), je Prijímatel' povinný zĹlčtovať
každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. pľedložiť samostatnú Žiadosť
o platbu - zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého pľedfinancovania
je Prijímatel'povinný (najneskôľ do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vľátiť na účet
uľčený Poskytovatelbm. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného ľozdielu predfinancovania
stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímatel' je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu wádzať výlučne
nárokované finančné pľostriedky/deklarované výdavky' ktoré zodpovedajú podmienkam
uvedeným v článku 14 vZP. Prijímatel'zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov
uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepľavých alebo nespľávnych údajov
uvedených v akejkol'vek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby,
Prijímatel' je povinný takto vyplatené alebo schválené pľostriedky bezodkladne, od kedy sa
o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu
platby nazák|ade nesprávnych alebo nepľavých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podlä
článku lOvZP.

8. Poskytovatel'jepovinný vykonaťkontrolu Žiadostioplatbu podl'a$ 7 a$ 8Zákonaofinančnej
kontrole a článku 125 všeobecného naľiadenia, pričom Prijímatel' je povinný sa na účely výkonu
kontľoly ľiadiť $ 2I Zákona o finančnej kontrole, inými ľelevantnými pľávnymi predpismi
a inými dokumentmi Poskytovatel'a.

9. Po vykonaní kontľoly podlh predchádzajúceho odseku Poskytovatel' Žiadosť o platbu
(poskytnutie predfinancovania) aŽiadosť o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania) schváli v plnej
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výške, schváli v zníŽenej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potľebné
pokračovať v kontľole, vyčleniť' a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, ľesp'
vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štruktuľálnych fondov' Kohézneho fondu
aEurópskeho námorného arybárskeho fondu na pľogramové obdobie 2OI4-2O20 zo dňa
08.04.2020. Prijímatelbvi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) aŽiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť
o platbu úplnú a spľávnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu
Ceľtifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany
Poskytovatelä a Certifikačného orgánu.

Pľedfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne IOO vo celkových
oprávnených výdavkov na Projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania)
predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom
závereéná).

10. Ak žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom
Pľebiehajúceho skúmania, Poskytovatel'môže pozastaviť schvalbvanie dotknutých výdavkov aŽ
do času ukončenia Prebiehajúceho skimania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce
skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania), Poskytovatel'pozastaví
schvalbvanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktoľých sa Prebiehajúce
skúmanie netýka), ato až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

článok 17b PLATBYsYsTÉMoMZ^LoHorrŕcHPLATIEB
1. Poskytovatel' zabezpeéí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (d'alej aj ,,platba") systémom

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímatel' v EUR. Podľobnosti a detailné
postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upľavené v pľíslušnej kapitole
Systému finančného ľiadenia, ktorý sa Zrĺlavné strany zaväzujúdodržiavať.

2' Prijímatel' po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP, predkladá Poskytovatel'ovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne
do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej
platby vypočíta ako 40 7o z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom
refundácie. Pľi výpočte sa nezohl'adňuje počet mesiacov realizácie projektu.

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

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímatel'povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu
priebežne zúčtovávať, pľičom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte
Prijímatel'a je Prijímatel' povinný zĹlétovať 1o0 vo sumy každej jednej poskytnutej zálohovej
platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Pľijímatel' uvedie
deklaľované výdavky podl'a skupiny výdavkov v zmysle Zmlavy o poskytnutí NFP. Spolu so
Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímatel' aj účtovné doklady
preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)
a relevantnú podpoľnú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém ľiadenia EŠIF
a Poskytovatel'.

6. Zálohoví platbu je možné zúčtovať pľedložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie
zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 vo sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby
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v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostľiedkov na účte Prijímatel'a sa

vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe' pľičom každŕl predkladanú

Žiuaort oplatbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť knajstaršej poskytnutej

nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímatel, je oprávnen ý požiadať o d'alšiu zá|ohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti

oplatbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovatel'zabezpeéí poskytnutie n|atby nazáklade

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Ziadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) Ceľtifikačným oľgánom, ak nie je dohodnuté inak.

8. Ak predchá dzajúca z1lohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Pľijímatel'

môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej

výšky NFP a sumy rovnajúcej sa ľozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej

poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto pľostriedkov, ateda výška možnej zálohovej platby,

je maximálne 40 7o z celkového NFP.

g' Ak Poskytovateľ v pľedloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval

Neoprávnené výdavky pred uplynutím 72- mesačnej lehoty na zúčtovanie,-Prijímatel' môže

takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúétovať pľedložením ďalšej Ziadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných

Neoprávnených výdavkov. Pľijímatel'môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-

mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému

finančného riadenia. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 7o poskytnutej zálohovej platby do 12

mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímatel'a, a to ani využitím možnosti podl'a

predchádzajúceho odseku YZF' je Pľijímatel' povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-

mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného ľozdielu na účet určený Poskytovateľom.

10. Ak Poskytovatel' v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval

Neoprávnené výdavky až po uplvnutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Pľijímatel' je povinný

vrátiť sumu nezúčtovaného ľozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto

VZP.

11. Pľijímatel' je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach oplatbu lvádzať výlučne

výdavky, ktoľé zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku I4YZP. Prijímatel' zodpovedáza

pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe

nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je

povinný takto vyplatené alebo schválené prostľiedky bezodkladne, od kedy sa o tejto

skutočnosti dozvedel, vrát\ť: ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby

na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku

rcVZP.

12. Poskytovatel'jepovinný vykonaťkontroluŽiadosti oplatbupodl'a $ 7 a$ 8Zákonaofinančnej

kontrole a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Pľijímatel' je povinný sa na účely výkonu

kontroly riadiť $ 2l Zákona o finančnej kontrole, inými relevantnými právnymi predpismi

a inými dokumentmi Poskytovatel'a.

13. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku Poskytovatel' Žiadosť o platbu

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej

výške, schváli v zníženej výške' zamietne alebo pozastaví, pričom ,o Žiadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov' u ktorých je potrebné

pokĺačovať v kontľole, vyčleniť, a to v lehotách uľčených Systémom finančného riadenia, resp.

vo Výnimke. Prijímatelbvi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej

platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až V momente schválenia

súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených

il

d
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výdavkov Zo strany Poskytovatelä a Certifikačného oľgánu.

14. Zálohové platby sa Prijímatel'ovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 To aktuálnej
výšky oprávnených výdavkov Projektu' Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímatel'
povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 až 11 tohto článku VZP.
Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v ľámci Realizácie aktivít
Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom z1lverečná).

15. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom
Pľebiehajúceho skúmania, Poskytovatel' pozastaví schvalbvanie dotknutých výdavkov až do
času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

16. Zrrhvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovatel'môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj

bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s
Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Euľópskeho námoľného a rybárskeho fondu na pľogramové obdobie 2014 _ 2020 zo día
08.04.2020. Postup podlh predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej
Výnimky.

17. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej
platby, ktorá sa Výnimkou, ľesp. Systémom finančného riadenia pľedĺžila na 12 mesiacov,
nepovaŽuje sa to Za omeškanie Prijímatel'a za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto
predĺženej 12-mesačnej lehote' Pľedĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto
lehoty dotknutý.

čtánok 17c PLATBY sYsTÉMoM REFUNnÁcrB

1. Poskytovatel' zabezpeéí poskytovanie NFP, ľesp. jeho časti (ďalej aj ,,platba") systémom
refundácie, pľičom Prijímatel' je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri
jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým opľávneným výdavkom.
Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej
kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zĺnlwné Strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovatel' zabezpeéí poskytnutie platby systémom ľefundácie výlučne na základe Žiadosti,
ktorú Pľijímatel'pľedkladá vEUR po Začatí realizácie aktivít Projektu apo nadobudnutí
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V ľámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklaľované výdavky podlä skupiny
výdavkov v zmysle Zlll7uvy o poskytnutí NFP' Prijímatel' je povinný spolu so Žiadosťou
o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti
o platbu a ľelevantnú podpornú dokumentáciu, ktoľej minimálny rozsah stanovuje Systém
riadenia BŠIp a Poskytovatel'.

4. Pľijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žadostiach o platbu wádzať výlučne

deklarované výdavky, ktoľé zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 vZP' Pľijímatel'
zodpovedá za pravosť, správnosť akompletnosť údajov uvedených vŽiadosti oplatbu. Ak
nazáklade nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k
vyplateniu platby, Prijímatel' je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa

o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť1' ak sa o skutočnosti' že došlo k vyplateniu platby nazáklade
nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podl'a článku 10vZP.

Poskytovatel' je povinný vykonaťkontľolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8Zákonao finančnej

kontľole a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímatel' je povinný sa na účely výkonu

kontľoly riadiť $ 21 7ákona o finančnej kontrole, inými relevantnými právnymi pľedpismi a
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lr
inými dokumentmi Poskytovatelä.

5' Po vykonaní kontroly Poskytovatel' podl'a predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli
v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokovaných
výdavkov, u ktoľýchje potrebné pokračovat'v kontrole, môže vyčleniť a to v lehotách uľčených
Systémom finančného riadenia, resp.-vo Výnimke. Prijímatelbvi vznikne nárok na vyplatenie
platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až V momente schválenia súhľnnej
Žiadosti o platbu Certifika8ným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených
výdavkov Zo strany Poskytovatelh a Certifikačného orgánu.

6' Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania,
Poskytovatel' pozastaví schvalbvanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia
Prebiehajúceho skúmania.

článok 18 sPoLočNÉ usľĺlĺovENIA PRE VŠETKY sYsTÉMY FINANCovANIA
A PRIJÍMATEĽoV
1' Deň pripísania platby na účet Prijímatel'a sa považuje za deňčerpania NFP, resp. jeho časti.
2' Ak nie je možné pľílohy k Žiadosti o platbu pľedložiť elektľonicky v ITMS2014+, je Pľijímatel,

oprávnený predložiť prflohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy
zúčtu, podporná dokumentácia vo forme ľovnopisov originálov alebo ich kópie).

3' Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Pľojektu kombinovať. Kombinácia
všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania
a systém ľefundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímatel'ov, za dodržania podmienok
definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Yýzve.

4' V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu
sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až17cYZP pre dané systémy financovania a daného Prijímatelh vo vzájomnej kombinácii.

5' Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámcijedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímatel' predkladať len na jeden
z uvedených systémov, Ízn' že napľ. výdavky realizované z poskytrrutých zálohových platieb
nemôže Prijímatel'kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie ďalebo
svýdavkami uplatňovanými systémom pľedfinancovania v-.amci.1eonej Žiadosti oplatbu'
V takom prípade Prijímatel' pľedkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej
platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba - ľefundácia) ďalebo samostatne
žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania
v rámci jedného Projektu, Pľijímatel' oznámi identifikované rozpočtové poloŽky Projektu
Poskytovatelbvi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky Ĺudú deklaľované
ktoľým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania
sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len zajeden zvyužitýchsystémov.

6' Ak Pľojekt obsahuje aj výdavky Neopľávnené na financovanie nad rámecfinančnej medzery, je
tieto Prijímatel'povinný uhrádzať Dodávatelbm pomerne zkaždého účtovného dokladu podlä
pomeru stanoveného včlánku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky
Prijímatel' hradí z vlastných zdroj ov'

7 ' Poskytovatel' je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov
na strane Poskytovatel'a maximálne Vo výške O,Olvo z maximálnej výšky NFP uvedeného
v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2
zmluvy týmto nie je dotknuté.

8' Suma nepľevyšujúca 40 EUR podlä $ 33 ods. 2Zákonao príspevku z BŠm sa uplatní na úhrnnú

Strana 68 270



sumu celkového nevyčerpaného alebo nespľávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti
z poskytnutých platieb, pričom Poskytovatel' môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri
pľekľočení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúétovaní zálohovej
platby alebo poskytnutého pľedfinancovania.

9' Zmluvné Strany sa dohodli' že podrobnejšie postupy apodmienky, vrátane práv apovinností
Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené SystJmom finančného
riadenia, ktorý je pre Zm|uvné strany záväzný, ako to vyplýva aj zčlánku 3 ods.3.3 písm. d)
Zmluvy' Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu pľíslušných ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných stľán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávatelbvi môže považovať aj:

a) úhľada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade , Že Dodávatel' postúpil pohl'adávku
voči Pľijímatelbvi tretej osobe v súlade s $ 524 až s 530 občianskeho zákonníka,

b) úhrada záložnému veľitel'ovi na základe výkonu záložného práva na pohl'adávku
Dodávatelä voči Pľijímatelbvi v súlade s $ 151a až $ 15lme občianskeho zákonníka,

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávatel'ovi v zmysle
všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov SR,

d) zapoéítanie pohl'adávok Dodávatel'a a Prijímatel'a v súlade s $ 580 až $ 581 občianskeho
zákonnka, resp. $ 358 až $ 364 obchodného zátkonnka,

e) ak Pľijímatel'nemôže splniť svoj záväzok veľitelbvi, pretože veritel' je neprítomný alebo
je v omeškaní alebo ak Prijímatel' má odôvodnené pochybnosti, kto je veľite|bm, alebo
veritelh nepozná, nastávajú účinky splnenia závdzku, ak jeho predmet Prijímatel'uloží do
notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým
spojené znáša veritel'.

11. V prípade, že Dodávatel' postúpil pohl'adávku voči Prijímatelbvi tretej osobe v súlade s $ 524
až $ 530 občianskeho zákonnka' Prijímatel'v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj
dokumenty preukazujúce postúpenie pohlhdávky Dodávatel'a na postupnfta.

12. v prípade úhrady zápäzku Pľijímatel'a záložnému veritelbvi pri výkone záložného práva
napohlhdávku Dodávatel'a voči Pľijímatelbvi vsúlade s $ 151a až $ 151me občianskeho
zákonnka Prijímatel' v ľámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty
preukazuj úce vznik záložného pr áv a.

13. vprípade úhrady záväzku Prijímatel'a oprávnenej osobe na zák|ade výkonu rozhodnutia voči
Dodávatelbvi v zmysle Pľávnych pľedpisov SR Prijímatel' v ľámci dokumentácie Žiadosti
o platbu predloŽí aj dokumenty pľeukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz,
vykonatelhé ľozhodnutie).

14' v prípade úhrady záväzku Pľijímatel'a oprávnenej osobe (veritel'ovi) na základe uloženia
pľedmetu zá+väzku medzi Pľijímatelbm a veritelbm do notárskej úschovy v zmysle Právnych
predpisov SR Prijímatel'v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu pľedloží notársku zápisnicu a
dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzkudo notárskej úschovy.

15. V prípade započítania pohl'adávok Dodávatel'a a Prijímatel'a v súlade s $ 580 až $ 58l
občianskeho zákonnfta' resp. $ 358 aŽ $ 364 obchodného zátkonnka, Prijímatel' v rámci
dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohl'adávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Pľijímatelä, ktoľý by sa pri ap|ikácii niektoľého
z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi pľedpismi SR (napr. so Zákonom
o rozpočtových pravidlách apod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani
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na pohl'adávku podl'a článkom 7 ods. 3 vZP'

článok 19 UCHovÁvANIE DoKUMENTov
Prijímatel' je povinný uchovávať Dokumentáciu k Pľojektu do uplynutia lehôt podlh článku 7 ods.
7.2 zmluvy a do tejto doby stľpieť výkon kontľoly/auditu zo strany opľávnených osôb v zmysle
článku 12vZP. Stanovená doba podl'a prvej Vety tohto článku môže byť automaticky pľedĺžená (t. j.
bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe
oznámenia Poskytovatel'a Prijímatelbvi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140
všeobecného naľiadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto
článku je podstatným porušením Zm|uvy o NFP'

článok 20 MENY A KURzovÉ nozorEr,y
1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Pľojektu v inej mene ako EUR, pľíslušné účtovné doklady sú

pľeplácané v EUR. Prípadné kurzové ľozdiely znáša Prijímatel'; to neplatí v prípade postupu
podlä odsekov 4 a5 tohto článku YZP.Pri použití výmenného kuľzu pre potľeby prepočtu
sumy výdavkov uhľádzaných Prijímatelbm v cudzej mene je Prijímatel' povinný postupovať
v súlade s $ 24 zákonač.43112002Z. z. o účtovníctve v zneníneskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene Zo svojho účtu zľiadeného v EUR na účet
dodávatelä Projektu zľiadeného v cudzej mene použije Prijímatel'kuľz banky platný v deň
odpísania prostriedkov z ličtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného pľípadu. Týmto kuľzom
prepočítaný výdavok na EUR zahľnie Prijímatel' do Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu _ refundácia).

3. Ak Prijímatel'prevádzapeňažné prostľiedky v cudzej mene Zo svojho účtu zriadeného v cudzej
mene na účet dodávatelä Pľojektu v rovnakej cudzej mene' použije referenčný výmenný kuľz
uľčený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímatel' do
Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť
o platbu - refundácia).

4. Ak Prijímatel' vyažíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o p|atbu
(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdanitelhého plnenia uvedený
na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania) uplatní
postup podlä odsekov 2 a3 tohto článku VZP.

5' Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne
narátavať kladnú a zápom(l hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný
kumulatívny pľehläd vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímate|' povinný priložiť
k Žiadosti o platbu (s pľíznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehl'adu
vyplýva pre Prijímatelh kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom
záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho pľehlädu vyplýva pre
Prijímatel'a kurzový zisk, Prijímatel' je povinný túto sumu vrátiť vsúlade sčlánkom 10vZP.
Postup podl'a tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne
40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.
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REDMET PODPORY NFP

P_ľĺlohač.2 Zmĺury p06lrytnutíNFp

1 Všeobecné infoľmácie o pľojekte
Názov proieltu: VodozádrŽné opatrenia v areáli Základnej školy organizačnej zloŽky Spojenej školy Turzovka

Kód projektu: 3t 0021 ATKS

Kód ŽoNFP: NFP3IOO2OATK8

operačný pľogram: 3l 0000 - operačný pľogram Kvalita Životného prostredia

SpoluÍinancovaný z: Kohézny fond

Plioftná os: 3l 0020 - 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klÍmy so zameranĺm na ochľanu pred povodňami

Konkľétny cieľ: 31 002001 0 - 2'l.l Zníženie ĺizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kategóľie ľegiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciete

Konkľétny cieľ: 31 002001 0 - 2.l.l ZnÍženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
oblasť inteľvencie: 087 - Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rĺzíkerózia, poŽĺare, povodne, búrkya suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej

sÚvisiacich s klÍmou, ako napr

na zvládanie katastroÍ
ochrany a systémov a infľaštruktúr

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti

I
2

T
0

jM
t:1 s

4
Predmet podpory
7.12.2021 ISi32+

súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
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2. Financovanie pľojektu

Foĺma Íinancovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnosťod Plalnosťdo

sKl 0560000000002046t 80t 3 Prima banka Slovensko, a.s. 7 .12.2021 3'l .12.2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosťod Platnosťdo

s K505600000000 020 461 7 002 Pľima banka Slovensko, a.s' 7 .12' 2021 31 ' 12' 2023

3.A Miesto ľealizácie pľojektu

P.č. štĺt Región
(Nurs rD

Vyšší územný celo(
(NUrs ilD

okľes
(NUTS rV)

Obec

l. Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Čadca Turzovka

Poznámka k miestu realizácie č. ĺ: Realizácia hlavnej aktivity bude prebiehať v areáli základnej školy Turzovka - oľganizačná zložka Spojenej školy, stred 305,
023 54 rurzovka. k.Li. Tuľzovka- LV 'l 34l. 562/l ' Pozemok ie vo vÝlučnom vlastnÍctve mesta Turzovka

3.B Miesto ľealizácie pľojektu mimo opľávneného
územia oP

Nezaevidované

HlavnÉ

I TM.!
2 01,,

6.1

Subl

Hlavr

Subje

Nezat

5

I
Hlt

;
*..',]

PJ

;;JJ

Pop

Ľ

5.:

6.

Konl

Typ r

Konkľ

Typ al

4. Popis cielbvej skupiny
Cielbvá skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov EsF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľojektu

celková dĺŽka lealizácie hlavných aktivít pľojektu (v mesiacoch): 3l

Zaéiatok realizácie hlavných akrivĺt projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 6.2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projeltu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacených aktivÍt,
ak sa ich realizácia ukonóuje v rovnaký óas):

12.2022

:ItT M,S
t2 O 1tL +

Predmet podpory

7.12.2021 15t32
2zs



5,1 Aktivity pľojektu ľealizované v opľávnenom území oP

Hlavné aktivity proiektu

1

i
l. 327ATK80000l - VodozádrŽné opatrenia v urbanizovanej krajine

Podpoľné aktivity projelr*u

Podpoľné aktivĺty:

Popis podpomých aktivít:

Pliradenie ku konkľétnemu cieľu:

Podporné aktiVity

Podporné aktivity neboli v Žiadosti o NFP schválené

31 00200i 0 - 2.l .l ZnĺŽenie rizika povodní a negatÍVnych dôsledkov zmeny klímy

5.2 Aktivity projektu ľealizované mimo opľávneného územia oP
Nezaevidované

6. Meľatelhé ukazovatele pľoiektu

6.1 Príspevok aktivít k meľatelhým ukazovatetbm pľoiektu

Subjekt: MESTO TURZOVKA ldentiÍikátoľ (lčo): 00314331
Konkľétny cieľ:

Typ aktivity:

3l 00200l 0 - 2.l .l Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

3273l 00200i - c. VodozádrŽné opatrenia v urbanizovanej krajine

Cieľová hodnďa
Hlavné aktivity plojekru: 327ATK80000l - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2545

Subjekt: MESTO TURZOVKA ldentiíikátot (lčo): 00314331
Konkľétny cieľ:

Tlp aktivity:

3l 00200l 0 - 2.l.l ZnÍŽenie rizika povodní a negatíVnych dôsledkov zmeny klímy

3273l 00200l - C. VodozádrŽné opatrenia v urbanĺzovanej krajine

Gieľoľá hodnota
Hlavné aktiviry pľojektu: 327ATK80000l _ VodozádrŽné opatrenia v uĺbanizovanej krajine 2

!TMs:
io I i+i+

Predmet podpory
7.12.2021 15i32
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6.2 Pľehläd meratelhých ukazovatelbv pľojektu
Kód Názov Memá jednotka Celková cielbvá

hodnota
P]íznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0l2l Plocha vytvoreného vodozádrŽného
opatrenia

mz 2 545,0000 Áno UR súčet

P0368 Poóet realizovaných vodozádrŽných
opetrení

poóet 2,0000 Nie UR Súóet

7 Iné údaje na Úľovni proiektu

Názov Memá jednotka Relevancia k HP
D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OPlOp Tp
FTE PraN

D0250 Počet pracoVníkov, pracovníčok
refundovaných z projektu mimo

so zdravotným postihnutím
technickej pomoci 0P/OP Tp

FTE PraN

D0251 Počet pľacovnÍkov, pľacovnÍóok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

FTE PľaN

00256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 ĺokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

FTE PraN

D0257 Poóet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnĺckej, národnostnej,
rasovej menšine reÍundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OPIOP TP

FTE PľaN

I

á'*,l
E,tJl

ffilsr-{
F

il
Ť:l?;]

I
8,

I
I

8.:

v::

8.:

Celkr

"*,
Peľcl

Maxir

"*

:I rT
)'. n

D0258 Počet pracovníkov, pracovnÍčok, ktoríboli pred zapojením osobami FTE
dlhodobo nezamestnanými, ĺeÍundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/Op Tp

PraN

00259 Poóet pracovníkov, pracovníóok - prÍslušnÍkov, prĺslušnÍčok tretích
krajín, ĺefundovaných z projektu mimo technickej pomoci oPloP
TP

FTE PraN

D0261 Mzda muŽov refundovaná z projektu (priemer) EUR PľaN

D0262 Mzda muŽov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda Žien reÍundovaná z pľojektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien reÍundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu PľaN

D0267 Podiel Žien na iných ako riadiacich pozÍciách projektu PraN

Predmet podpory

7.12.2021 15i92'l,IŤ,?;- E 425



8. Rozpočet pľojektu

8.1 Rozpočet pľijímatelh

Priame výdavky

Hlavné aktiviý projektu: l. 327ATK8ooo0l - VodozádrŽné opatrenia V urbanizovanej kľajine 289 849,02 e

oprávnený výdavok

Skupina výdavku: l.l -021 -Stavby
Poznámka: VodozádrŽné opatÍenia V areáli Základnej školy Turzovka
vybudovanie vodozádrŽných opatrení V poóte 2 v zmysle pľojektovej
dokumentácie, zabezpeóenie stavebného dozoľa

289 849'02 €

Nepriame výdavky

Podporné aktiviý: l ' 31 0ATK8P000I - Podporné aktivity 0'00 €

opľávnený výdavok

Skupina výdavku: l.l - 51 8 - ostatné sluŽby
Poznámka: nástroje povinnej publicĺly a propagácie

0,00 €

8.2 Rozpočty paľtneľov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: 289 849'02€

celková výška opĺávnených výdavkov pľe pľojekty generujúce priiem: 0,00 €

Percento spoluÍinancovania zo zdrojov EÚ a šR: 95,0000 7"

Maximálna výška nenávĺatného íinančného príspevku: 275 356,57 €

Výška spolufinancovania z vlashých zdlojov pliiímateľa: 14 492'45 €

I T:M,s,
2 o'l t*t+

Predmet podpory
7.12.2021 15:32
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Príloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP _pre zákazky vyhlásené podľa zákonač.343ĺ2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dop1není
niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ten,,ZYO")*

* príloha č. 3 sa primerane použije aj pre postup určovania finančn ch opráv pre zákazky vyhlásené podl'a zákona č' 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o Zmene a doplnení niektor ch zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o Vo") azákazky, na ktoré sa nevzťahuje p sobnosť ZYOlzákona
o VO.

Táto Príloha Zmlavy o poskytnutí NFP slriži na určovanie vyšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante
finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVo. Všetky percentuálne sadzby sa tykajri prípadov,
keď konkĺétne porušenie malo alebo mohlo mat'vplyv na v sledok VO/obstarávania.

Zistenia nedostatkov Vo, ktoré nie sri zaradené do prílohy č. 3, by sa mali riešiť v srilade so zásadou pľoporcionďity a podľa možnosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prflohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstaráv aní zákaziek na ktoré sa p sobnosť
ZYolzákona o Vo nevzťahuje (t ka sa aj zákaziek zadávan ch osobou, ktorej poskytne verejny obstarávateľ 50vo a menej finančn ch prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a poskytnutie služieb z NFP), Ro na zákJade anal gie a proporcionality postupuje podlä prílohy é' 3 Zmluvy o poskytnutí
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na zál<Lade tohto zaľadenia bude určená príslušná finančná oprava.
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I00 VoVerejn obstarávatel'l neposlal oznĺímenie o vyhlásení veľejného obstarávania
publikačnému riradu a LIVO podľa s 27 Zvo za ríčelom jeho zverejnenia
v euľ pskom vestníku a vestníku Uvo.

Veľejn obstarávateľ neposlal v' zvu na predkladanie ponrík na zverejnenie do
vestníka UVo v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického
trhoviska.

Verejn obstaľávatel' zada| záÄ<a*ll pľiamo, bez splnenia povinnosti
postupovaťpodľaZYo v zmysle $ 10 ods. I,éozáĺove znamenánedodržanie
posfupov povinnosti zverej ovania zákazky, nakolko verejny obstarávatel'
neaplikovan ím zákonn ch postupov sričasne nedodrží povinnosť adekvátneho
zverejnenia zadátvaniazákazky. Tieto prípady sri napr.: neoprárĺrenosť použitia
vynimky zoT'IO v zmysle $ 1 ods. 2 až 14ZYo,lzavretie zmluvy priamym
rokovacím konaním podlä $ 81 ZVo bez splnenia podmienok na jeho použitie,
nespľávne zaĺadenie zákazky do prflohy č. 1 k ZYo auplatnenie postupu
zadávania záIĺrazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použit postup pre

nadlimitnri alebo podlimitn(l zákazktl a zátoye zíkazka nebola zverejnená na
webovom sídle pľijímatelh a informácia o zverejnení nebola zaslaná na
mailovy kontakt zakazky cko@ vlada. gov. sk.

Pre uplatnenie finančnej opravy vo v ške l00 vo je potľebné splniť podmienku,
že zákazkanebola v bec zvereinená podl'a pravidiel uľčen ch zvo

Nedodržanie postupov zverej ovania
zákazky alebo neoprávnené použitie
priameho rokovacieho konania

I

1 označenie ,,Verejn obstarávateľ" sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa $ 9 Zvo a osobu podl'a $ 8 ZVo
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I0 7o

25Vo

Zákazkas nízkou hodnotou bola zverejnenánawebovom sídle prijímatelä, ale

prijímatel' si nesplnil povinnosť zas|ať informáciu o tomto zverejnení
na osobitny mailov kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka
vyhlásená osobou, ktorej verejn obstarávatel' poskytne 50 7o a menej

finančn ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a

poskytnutie služieb z nenáwatného finančného príspevku, bola zverejnenána
webovom sídle prijímatelä, ale prijímatel' si nesplnil povinnosť zaslať

informáciu o tomto zverejnení na osobitny mailov kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímatel' zaslal
informáciu o zverejnení na osobitn mailov kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímatel'a nie je funkčny).

Verejn obstarávateľ vyhlásil nadlimitnri zékazkll, pričom oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v eur pskom vestníku,
a|e zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníh Uvo (verejny

obstarávateľ nesprávne použil podlimitn formuláľ).

Zákazkana poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k Zvo
a mal byť použit postup pre nadlimitn alebo podlimitnri zákazku, ale verejné

obstaľávanie bolo vyhlásené postupom zadávaniazákazky s nízkou hodnotou

a korektne zverejnené na webovom sídle prijímatelä a informácia o zverejnení

zas|anána mailov kontakt zakazkycko @vlada.gov.sk.

Pľijímateľ vyhlásil zákazktl s nízkou hodnotou a|ebo zákazka bola vyhlásená
osobou, ktorej verejny obstaľávatel' poskytne 50 vo a menej finančn ch
prostriedkov na dodanie tovaru' uskutočnenie stavebn ch prác a poskytnutie
služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie
sa použitiu pravidiel a postupov podľa Zvo), ale prijímatel' nezverejnil
zákazkuna webovom sídle ani neoslovil s v zvou na predkladanie ponrik alebo

neidentifikoval (napr. cez webové ľozhranie) min. troch vybran ch záujemcov.
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I00 vo vďahuje sa na
každ zrozde|en ch
zákaziek

25 vo vďahuje sa na každ(l
zrozdelen' ch zákaziek

25 Vo

predchádzajriceho odseku
predkladanie pon k, resp.
troch vybran ch záujemcov

rozhranie)
prijímatel' na

nnn

podl'a
v'zvous

zákaziek
oslovil

prípade

webové

v

cez

sa

(napr
ak

porušeniatypu
neuplatní,
identifikoval

tohtopodlävaopraFinančná

s cielbm vyhnríť sa použitiu postupu
postupu zadáv ania podlimitnej zákazky .

Verejn obstarávatel' porušil $ 6 ods. 76 Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky ďebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zékazky
arealizoval tak napr. niekolko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli
korektne zverejnené na webovom sídle prijímatelä alebo inom vhodnom
webovom sídle.

Ide o rozdelenie predmetl zákazky
zadáv ania nadlimitnej zákazky alebo

Veľejny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, keď namiesto vyhlásenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou,
ktoré boli korekÍne zverejnené na webovom sídle prijímatel'a a informácia
o zverejnení zaslaná' na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

trhoviska)

,zákazky
vyhlásenia

(podlimitnéEKS
podlimitné
namiesto

alebo

ked'

o
vyhlásila

Úv

zvo,61

zál<azky
vestníku

ods.6

vo

$
pľedmet

porušil
rozdelil
zverejnené

elektronického

zákazky
korektne
využitím

obstarávatel'

s

boli

erejnyV
nadlimitnej
ktoré
zákazky

Verejny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 zvo, ak bol obíden postup
v d sledku zahrnutiaalebozadávania

rozdelenie predmetuNedovolené
zákazky

2

J

$
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5Va

I00 Va

25 Vo

I0 7o

dodávky tovaÍu alebo poskytnut ch
zákazky na stavebné prácedoPHZ.

služieb, ktoré nie sri nevyhnutné pri plnení

ostatné prípady nedovoleného
obmedziť ho spodársku sĹlť aŽ.

spájania r znorodych zákaziek, ktoré mohlo

ustanovenie $ 28 ods. 2 Zvo, keď neuviedol
v oznámení o vyhlásení verejného obstaľávania alebo sriťažnych podkladoch
od vodnenie nerozdeleniazákazky na časti v pľípade nadlimitnej zákazky.

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady' ak od vodnenie nerozdelenia
zákazky na časti nebolo dostatočné.

Verejn obstaľávatel' porušil

(alebo na predloŽenie žiadosti o ričast) bola
kľatšia ako minimálna lehota ustanovená Zvo. v uvedenom prípade je
potrebné zohl'adniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponrik
elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 vo zo zákonnej
lehoty alebo lehota na pľedkladanie ponrik bola 5 dní a menej.

Lehota na predkladanie ponrik

V prípade, že skrátenie lehoty bolo
lehoty, ale menšie ako 85vo.

rovné alebo väčšie ako 50 vo zo zákonnej

V prípade, že skĺátenie lehoty
lehoty, ale menšie ako 50vo.

bolo rovné alebo väčšie ako 30 va zo zákonnej

na

sľslue
podmienkach

pon lďlehotu
zmTen

ktorá

pľedkladaniena
podstatnych

lehotu
prípadečasť

nepredlžil
ožiadostí

obstarávateľ

vanla

ereJnyv

zadá
predkladanie

Nedovolené spájanie r znorodych
predmetov zákaziek, pričom zákazka
nebola rozdelená na časti

Neod vodnenie nerozdelenia zíkazky
na časti

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponrik2

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o ričasť3

Nepredlženie lehoty na predkladanie
ponrilďlehoty na predkladanie žiadostí
o časť v pľípade podstatnych zmien
v podmienkach zadávania zákazky

alebo

alebo

4

5

2 Uveden] typ porušenia sa primeľane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponrík upravené v MP CKo č. 14 k zad,ávaniu zákazíeknad 50 000 eur a na minimálne
lehoty na predkladanie pon k upravené v Metodickom pokyne cKo č' 12
3 Lehoty sti stanovené pre uŽšiu síťaž aľokovacie konanie so zverejnením.
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25 ?o

l0 Vo

hospodrársku sriťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie
ponriMehotu na predkladanie žiadostí o ričasť v prípade podstatnych zmien v
podmienkach zadáv ania zákazky .

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 va zo zákonnej lehoty

Lehota stanovená na prijímanie Žiadostí o s ťažné podklady je rovnaká alebo
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnenáprekážka k otvorenej s ťaži
vo verejnom obstaľávaní.

Verejn obstaľávatel' neposkytol bezodplatne neobmedzen , /rn a priamy
prístup prostredníctvom elektronick ch prostriedkov k sriťažn m podkladom
alebo inym dokumentom, ktoré sri potrebné na vypracovanie žiadosti o
časť/ponuky odo d a uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného

obstaľávania , oznámeniapoužitého ako v ,zvana sĹtťaž, oznátmenia o
vyhlásení s ťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku. a

V prípade, že síťaŽné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sri potrebné na
vypracovanie žiadosti o ričasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na
predkladanie ponrík zverejnené v profile a verejn obstaľávatel'k nim poskytol
bezodplatne neobmedzen , ripln a priamy prísfup prostredníctvom
elektronickych prostriedkov, finančná oprava sa neuplatriuje.

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o silťažné podklady je menej ako
50 7a lehoty na predkladanie ponrik (v srilade s príslušn mi ustanoveniami
zvo).

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí
o s ťažné podklady/sriťažné podmienky
(vzťahuje sa na verejnťt s(lťaž, s(lťaž
návrhov alebo podlimitné zákazky bez
využitia elektronického trhoviska)

obmedzenie prístupu k sliťažnym
podkladom alebo inym dokumentom,
kĺoré srí potrebné na vypracovanie
žiadosti o ričasť/ponuky

alebo

6

4 Ak bot poskytnuty prístup prostredníctvom elektronick ch prostriedkov k sriťažn m podkladom alebo in1lm dokumentom, ktoré sri potrebné na vypracovanie žiadosti

oznámenia o vyhlásení síťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponrík, uplatní sa finančná oprava 25 7o, I0 vo
alebo 5 vo podľa obdobnych pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie Žiadostí o s ťažnépodklady.
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25 7a

I0 7o

akomeneJJe
ustanoveniami
vpodklad

príslušnymis
sriťažnéo

srilade(

žiadostí
pon k

prijímaniena
predkladanie

lehota
na

ak
lehotyVo

prípade,V
80
zvo).

lehota bola v s lade so ZVo), pričom

v eur pskom vestnílar/vo vestníku Úvo.

Verejn obstarávatel' nepľedĺžil lehotu na predkladanie ponriVlehotu na
predkladanie žiadostí o časť, keď neposkytol vysvetlenie na ziíklade žiadosti
záujemcu najnesk r 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponrík za
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade
nadlimitn ch zákaziek)' resp. 3 pracovné dní pred uplynulím lehbty na
predkladanie ponrík za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujémca
dostatočne vopred (v prípade podlimitnych zŕkaziek).

lehota

formou redakčnej opravy

na pľedloženie žiadosti o ričasť)

nezverejnil trito skutočnosťverejn obstarávatel'

zverejnením alebo postupom sríťažného dial gu, avšak takyto
ustanovení ZVo

bolo
postupu

rokovacieho

zákazkek
použitého

postupu
ramclale

dokumentácie

uplatnenie
gu'
na

dial
s časťou

podmienky
sriťažnéhoa

nesplnil
zverejnením

obstarávatel'
so

erejnyV
konania
bola

v yužitím e lektronického
o predlženej lehote nainformáciou

(napr.

predkladanie
EU.

čast)

štátov

opravy

ektom,

pncom
o

subj
zabezpeč,ené

zvo),

člensk ch

žiadosti
so
redakčnej
bolo

inychz

srilade
formou

s

hospodárskym

predloženie

zvereJnenre

na

vaneJ

bola

ale

zadát

záujemcovia

oznamenle

skutočnosť

aJ

Úvo'
trito

ze
zákazky

e,

všeobecné
vestníku

disponovať

ramc
ako

zaručuj

nezveľejnil

mohli
ktoré

vestnílar/vo

stľované

pon k

regl

obstarávatel'

su
sp sobom

eur pskom
verejn

inm
ktoľti
prostriedku),

Verejny obstarávatel' zadá zákazku rokovacieho konania sona základe
postup nie je

Nedodržanie postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávanialv zvy na
predkladanie,pon k v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie ponrik

- pľedlženia lehoty na žiadosti o
ríčast5

nepredlženie lehoty na predkladanie
ponrik

alebo

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania so zverejnením alebo
sriťažného dial gu

7

8

5 Lehoty srí stanovené pre užšiu s ťaž arokovacie konanie so zverejnením.
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od vodnenie tohto postupu' nebol obmedzen počet záujemcov' ktory boli
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké
zaobchádzanie so všetkymi uchádzačmi.

Veľejn obstarávatel' nedodržal po 18.10.2018 povinnri elektronick
komunikáciu v pľípade zadávaĺia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
srilade s $ 20 T{o alebo porušil pravidlá pľe centralizovan(l činnosť vo
verejnom obstaľávaní, čo malo vplyv na v sledok Vo.

Uveden typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovan ch pi zadávaní
zákaziek cez dynamicky nákupn systém, lzatváraní rámcovych doh d6,

elektronick ch aukciách, postupov, v rámci ktorych sa ponuky predkladajri vo
forme elektronického katal gu.

Verejny obstarávateľ nedodľŽal po 18.10.2018 povinnri elektronickti
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
srilade s $ 20 ZVo alebo porušil pravidlá pre centralizovaní činnosť vo
verejnom obstaľávaní, čo mohlo mať vplyv na v sledok Vo ďďebo uvedené
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačovlzáujemcov od
predloženia ponuky/žiadosti o ličasť.

Uvedeny typ porušenia sa t ka aj nedostatkov identifikovan ch pn zadávaní
zákaziek cez dynamick nrákupny systém, lzatváraní rámcov ch doh d7,

elektronickych aukciách, postupov, v rámci ktor ch sa ponuky predkladajri vo
forme elektľonického katal gu.

Podmienky ričasti ďa]ebo kritériá na vyhodnotenie ponrik, vrátane viáhovosti
nie sri uvedené v oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v sriťažnych podkladoch.

Nedodržanie povinnej elektronickej
komunikáci e pi zadáv aní nadlimitn ch
a podlimitnych zákaziek Vo po
1 8. 10.2018 a nedodržanie pravidiel pľe
centralizovanri činnosť vo verejnom
obstaľávaní

Neuvedenie:

9

01

napr. akje rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujrice 4 roky, pričom nejde o v nimočny prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody
7 napr. akje rátlncová dohoda uzavretá na obdobie presahujríce 4 roky, pričom nejde o v nimočn prlpad od vodnení predmetom rámcovej dohody

TL
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Y oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v s ťažn ch podkladoch absentuje
detailn popis kritérií na vyhodnotenie pon k atalebo absentujri pravidiá
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponrik' resp. pravidláuplatnenia kritérií sri
upravené nedostatočne, neurčito.

oznámenie o vyhlásení Vo, ani sriťažné
špecifikácie predmetu zákazky ďalebo zm]u

Vysvetlenie alebo dopl ujríce informácie k podmienkam časti alebo kľitériám
na vyhodnotenie ponrik neboli poskytnuté všetkym záujemcom alebo neboli
zverejnené.

podklady neobsahuj technické
vné podmienky.

alebo

časti
vyhlásenío

predloženia

napr

od

spoločnosť

podmienok
oznámeníV

odradení

podkladoch,
znadenťl

byť

uz

mohli

s ťažn ch

diskriminačnych

mať

stanovenych

boale

alebo
pon k
ďalebo
boli

bjektovsu
ponrík

zauJemcovla

vyhodnotenie
nezákonn ch

na

keď

predkladanie
hospodárskych

na

d vodu
kritérií
z

prípady

bo

o

povinnosť

Ide
pon k
alale
YOlv zve

v alebo meste/obci alebo

podmienok ričasti v oznámení
o vyhlásení Vo, resp. vo v, zve
napredkladanie pon k,
kÍĺtéťrí na vyhodnotenie ponrik
(a vráh kÍitérifl v oznámení
o vyhlásení Vo, ľesp. v 'zve na
pľedkladanie pon k alebo
v sriťažn ch podkladoch
technickych špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvn ch
podmienok v sriťažn ch
podkladoch

chybaj ce pravidlá uplatnenia kritérií na
vyhodnotenie pon k, resp. pravidlá
uplatnenia kritérií sri upravené
nedostatočne, neurčito

vysvetlenie a]ebo dopl ujríce
informácie k podmienkam ričasti alebo
kritériám na vyhodnotenie ponrik neboli
poskytnuté všetkym záujemcom alebo
neboli zverejnené

alebo

alebo

Neziákonné ďalebo diskriminačné
podmienky ríčasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie ponrik ďa|ebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v s ťaŽn ch pokladoch alebo

naoznamenl 0

11
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- povinnosť uchádzača mať Sk senosť v danej krajine, regi ne alebo
meste/obci alebo
-povinnosťachádzačadisponovaťmateriiá]no-technickymvybavením v
danej krajine, regi ne alebo meste/obci ďebo
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré s nezákonné a diskriminačné
a si založené na neod vodnenej náľodnej, regionálnej alebo miestnej
preferencii určit ch hospodiárskych subj ektov.

Ide o prípady, ktorych demonštratívny v1počet je uvedeny vyššie' ale bol
predloženy vyšší počet predložen ch ponrik uchádzačov, ktorí splnili
podmienky ričasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložen ch ponrik sa posudzuje individuálne.
Ide o prípady, keď uľčené nezákonné alebo diskriminačné podmienky ričasti
a]alebo požiadavky na predmet zákazky alalebo kritériá na vyhodnotenie
ponrik znamenaji, že ponuku je sp sobily predložiť iba jeden hospodársky
subjekt a uvedená situácia nie je od vodnitelhá jedinečnym predmetom
zákazky alebo

uľčenie minimálnych poŽiadaviek pre zákazku (tyka sa minimálnych
požiadaviek pre ričely splnenia podmienok časti, požiadaviek na predmet
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré nes visia s predmetom
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnak prístup pre uchádzačov alebo dané
požiadavky vytváraj neopodstatnené prekážky kotvoľenej hospodárskej
s ťaži vo verejnom obstarávaní' napr. neprimerané požiadavky viažuce sa
k predloženiu zoznam.J dodávok tovaru, poskytnutych služieb alebo
uskutočnenych stavebnych prác pre ričely splnenia technickej alebo odboľnej
sp sobilosti.

Technické požiadavky sa v ľámci opisu predmetu zákazky odvolávajri na
konkrétneho v ľobcu, vyrobn postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť
alebo miesto p vodu alebo v roby bez možnosti predloženia ekvivalentu
(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit7opísať inym
sp sobom) a uvedené pochybenie sa t ka nadlimitn chzákaziek.

predkladanie pon k, ktoré s za|ožené
na neod vodnenej národnej, regionálnej
alebo miestnej preferencii určit ch
hospodiárskych subjektov

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné
podmienky ričasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie ponrík al alebo technické
špecifikácie pľedmetu zákazky
stanovené v s ťaŽn ch pokladoch alebo
oznámení o vyhlásení Yolvyzve na
predkladanie pon k

12

n
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Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli by.t'odradení od predloženia
ponrik z d vodu nezákonn' ch ďalebo diskriminačnych podmienok ričasti
ďalebo kritérií na vyhodnotenie ponrik stanoven ch v oznámení o vyhlásení
YOĺvyzve na predkladanie ponrik alebo v sriťažnych podkladoch, napr.

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazkll (t ka sa minimálnych
požiadaviek pre ríčely splnenia podmienok časti, požiadaviek na
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie pon k, ktoré síce
slivisia s predmetom zákazky, ale nie sri primerané (napr'
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre ričely splnenia
podmienok ričasti s ohl'adom na v šku predpokladanej hodnoty
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaky prístup preuchádzačov alebo
dané požiadavky vytviárajri neopodstatnené prekážky k otvorenej
hospodáľskej s ťaži vo verejnom obstaľávaní
podmienky časti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie pon k,

- technické poŽiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajrí
na konkrétneho vyrobcu' vyrobny postup, obchodné označenie, patent,
tYP, oblasť ďebo miesto p vodu alebo v roby bez možnosti
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo
možné určit7opísať in1 m sp sobom) a uvedené pochybenie sa t ka
inych ako nadlimitnych zákaziek

Ide o prípady, ktor ch demonštratívny v počet je uveden vyššie, ale bol
predložen vyšší počet predložen ch ponrik ucháĺdzaéov, ktorí splnili
podmienky časti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predloženych ponrik sa posudzuje individuálne
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opis predmetu zákazky v sriťažnych podkladoch je nedostatočn , nejasny,
neurčity, opísan všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujrice informácie pre
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo m že ovplyvniť
ich rozhodnutie predložiť ponuln/žiadosť o ričasť.

Podmienky s ťaže obmedzujri možnosť vylžiť subdodávatel'a, ktor by
reďizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky sriťaže umož ujri využiť
kapacity subdodávatelä iba do určitého vo zhodnoty zákazky, pričom nie je
dostatočne od vodnené, aby verejn obstaľávatel'pri zadávaní zákazky na
uskutočnenie stavebn ch prác, zákazky na poskytnutie služby a|ebo zákazky
na dodanie tovaru, ktorázahÍ aaj činnosti spojené s umiestnením a montážou
vyžadovď, aby určité podstatné rilohy vykonď priamo uchádzač alebo člen
skupiny dodávatelbv.
Verejn obstarávatel' nepostupoval podlimitnym postupom s využitím
elektronického trhoviska' ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb,
ktoré nie sri intelektuálnej povahy, beŽne dostupn ch na trhu, ďe na
obstarávanie použil postup zadávaria zákazky s nízkou hodnotou alebo
podlimitn postup bez vyažitia elektľonického trhoviska (t ka sa zákaziek,
ktoré boli vyhlásené do 1.1l.2017)

Verejny obstarávatel'postupoval v rozpore s ustanovením $ 108 ods. 1 písm.
a) ZYO, keď záka*y na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné
práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s $ 58 ods.
1Zvo, keď na nie bežne dostupné tovary, služby ďebo stavebné práce využil
dynamick nákupn systém.

Nedostatočne
zákazky8

opísan predmet

možnosti použiťObmedzenie
subdodávatelbv

Porušenie povinnosti zadávať
podlimitnri zákazk:l na nĺákup tovarov,
alebo služieb, ktor ch predmetom nie je
intelektuálne plnenie, bežne dostupn ch
na trhu, prostredníctvom elekÍronického
trhoviska

Zadanie zŕkazky na nie bežne dostupné
tovary, služby alebo stavebné práce s
využitím elektronického trhoviska
alebo v ľámci dynamického
nákupného systému

-t1

1,4

5I

61

8 net ka sa postupov zaďávania zákazky, keď predmet zákazky m že byť upraveny na záHaďe v sledkom rokovaniďdial gu (priame rokovacie konanie' rokovacie konanie
so zverejnením, s ťažn ' dial g, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upraven sp sobom, ktor je dostatočny a doplneny opis predmetu
zákazky bol zverejnen pre všetkych potenciálnych záujemcov a uchádzačov
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Popis poľušeniď pľíklady
Verejny obstarávatel'postupoval V rozpore s ustanovením $ 108 ods. 1 písm.
a) ZYo, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím
elektronického trhoviska, resp. V rozpore s $ 58 ods. I Zvo, keď na nie bežne
dostupné tovary vylžI| dynamicky nákupny systém (pozn. bežná dostupnosť
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená v kladov m
stanoviskom ÚVo, z uvedeného d vodu je náročnejšie posridiť oÍázkubežnej
dostupnosti).

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predloženy vyšší
počet predloženych ponrik uchádzačov. Vyšší počet predloženych ponrik sa
posudzuje individuiálne s ohľadom na predmet zákazky.
Prijímatel' (verejny obstarávatel) nezaslal vyzvu na predkladanie ponrik
minimálne trom vybran mzáujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou,
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatel'ov (napr. cez
webové rozhranie) a nezverejnil qizw na predkladanie ponrik na svojom
webovom sídle a infoľmáciu o zverejnení nezaslal na mailovy kontakt
zakazky cko @ vl ada. go v. sk.

Prijímatel' - osoba, ktorej verejny obstarávatel' poskytne 50vo a menej
finančnych pľostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie Stavebn ch prác a
poskytnutie služieb z NFP nezasla] vyzvtl na pľedkladanie ponrik minimálne
trom vybranym potenciálnym dodávatelbm v prípade tohto typu zákaziek,
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez
webové rozhranie) a nezverejnil vyzvu na predkladanie ponrik na svojom
webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailovy kontakt
zakazky cko @ vl ada. go v. sk.

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o vynimočny prípad, kedy ide o
jedinečny predmet zákazky, v d sledku čoho prijímatel' oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávatelbv. Vynimka musí byť Zo Strany prijímatelä
riadne zd vodnená a Vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a d kazné
bremeno preukázania skutočnosti' že na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodávate|iaznáša priiímatel'.

Názov noľušenia

Nezaslanie vyzvy na predkladanie
ponrik alebo neidentifikovanie
minimálne troch vybranych
záujemcov l potenciálnych dodávatelbv,
ktorí sri oprávnení dodať predmet
zákazky, v prípade zákazky s nízkou
hodnotou alebo zadávanej osobou,
ktorej verejny obstarávateľ poskytne
50vo a menej finančnych prostriedkov
na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebn ch prác a poskytnutie služieb
z NFP, ak prijímatel' nezverejnil vyzvu
na predkladanie ponrik na svojom
webovom sídle a informáciu
o zverejnení nezaslal na mailovy
kontakt zakazky cko@ vlada. gov. sk

Č.

17
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o
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o
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predkladanie

até

ďebo

na
ponrilďžiadostí

vyhodnotené
ričasti
boli

prijatie
neboli

následokza
obstaľávaniďq zvou

PodmienkY

alebo

na

otvorení
(technické

po

požiadavkyalebo

upravené
ričasťo

zákazky
boli

ríčasti

)

predmet
špecifikácie
ponrilďžiadostí

PodmienkY

požiadavky na
(technické

špecifikácie)

na
vyhlásenío

vyhodnotené

ďebo

boli
zákazky

oznátmením

ričasti

srozpore

PodmienkY
predmet

18
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Počas hodnotenia pon k uchádzaéov lzáujemcov
vyhodnotenie ponrik/kritéiána v beľ obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritériO definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniďvyzve ná
predkladanie pon k alebo v sriťažn ch podkladoch, čo mďo za následok
vyhodnocovanie ponrik v rozpore s oznámenírn/v] zvou a s ťažn mi
podkladmi a nesprávne určenie rispešného uchá.dzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzaéovlzáujemcov boli uplatnené doplriuj ce
kritériá na vyhodnotenie ponrik/kritéiá' na vyber obmedzeného poet'
záujemcov v užšej sĹtťaži, kĺoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlĺásení
verejného obstarávaniďv zvena predkladanie ponrik asliťažn chpodkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali
diskriminačn chaľakter založen na niárodnej, ľegionálnej alebo miestnej
preferencii určit1ích hospodárskych subjektov.

podmienoknenychzvereJpodläpostupovalosaby
na

akpť'jatá',bolaby
alebo

ponuka
časti

neboli dodržané kritéria na

Počas hodnotenia ponrik achádzaéovlzáujemcov
vyhodnotenie ponrilďkriteiá na vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (pľípadne podkritériá alebo vráhy
kritériO definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniďv ,zve na
pľedkladanie ponrík alebo v sriťažn ch podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponrik v rozpore s oznámenímlv zvou a sriťažn mi
podkladmi a nesprávne určenie rispešného uchádzaéa.

Počas hodnotenia ponrik lchádzačovlzáujemcov boli
kritériá na vyhodnotenie ponriklkritéiá na v'ber
záujemcov v užšej s ťaži, ktoľé neboli zverejnené v

na

neboli dodržané kĺitéria na

uplatnené dopl ujrĺce
obmedzeného počtu

oznámení o vyhlásení

srit'ažnymipredkladanie ponrik a
podkladmi
Vyhodnocovanie ponrík uchádzačov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
pon lďkritériami na v beľ
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávaniďv, zve
na predkladanie pon k a sliťažn ch
podkladoch

Vyhodnocovanie ponrik uchádzačov na
záMade dopl ujricich kritéľií na
vyhodnotenie pon lďkriténí na v.ber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži, ktoré neboli zverejnené
v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávaniďv zve na predkladanie
ponrík a s ťažn ch podkladoch

alebo

91
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finančná oprava m že b1ť
zníŽená na 10 %o a|ebo
5 % v závislosti od
závažnosti porušenia.

25 %o

Verejn obstarávateľ opakovane v určenej
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky,

lehote nepredložil kompletn
na základe čoho nie je možné

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

Dokumentácia k postupu zadáv aria zákazky je
ponuky/žiadosti o ričasťboli správne vyhodnotené, čoje v ľozpore s princípom

lransparentnosti, napr. zápisnicaz vyhodnotenia ponrik neexistuje alebo proces

t kajrici sa konkrétneho pridelbvania bodov pre každri ponuku je

nej asny/nedostatočny z hlädiska transparentnosti alebo neexistuj e.

nedostatočná na pos denie, či

Vo verejnej s ťaŽi alebo užšej síťaži verejn obstarávatel' rokuje

s uchádzáčmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, éo vedie k podstatnej

modifikácii (zmene) p vodn ch podmienok uveden ch v oznámení

o vyhlásení veľejného obstarávaniďvyzve na predkladanie ponrik alebo

ričasť,
uchádzač ov i záljemc ov i

maco
(zmeniť)

emcu.
o

modifikovať

uchádzaéalzátuj
ponriVžiadosti

tohtoričasťo
hodnoteniapočasričasť

umoznl
o

ponuky/žiadostia1.lepnJ

obstaľávatel'
ponulru/žiadosť

následok

erejny
eho
za

V
J

podmienok ričasti' ak z predloŽen ch dokladov

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z kĺorej nie je zľejmé splnenie

požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie lchádzača o vysvetlenie

mimoriadne nízkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektor m

záujemcom.

Nezaslanie oznámeniao vysledku vyhodnotenia ponrik niektor m záujemcom,

ktoľí boli vyhodnotení ako neríspešní.

o vysvetlenie dokladov

alebo splnenie podmienky ričasti

nepožiadanie uchádzaéal záujemcu

nemožno posridiť ich platnosť
preukazujricich splnenie
Napr

Rokovanie v priebehu s ťaže alebo
modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrik

Nedo statky v dokument ácíi k zadáv aniu
zákazky alebo chybaj ca dokume ntácia
alebo jej časť

Nedodľžiav anie zásady transparentnosti
ďalebo rovn akého zaobchadzaľri a p o čas

postupu zadávania zákazky (tento typ
porušenia je moŽné uplatniť iba
v prípade, ak identifikované zistenia nie
je možné ani na zákJade anal gie a
proporcionality pľiradiť k in m typom
porušenia podlä tejto prílohy č. 1)

22

12

20
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25 Vo

25 Vo

25 Vo

I00 Va

Verejn obstaľávatel' pred zaéatím postupu verejného obstarávania uskutočnil
prípravné trhové konzultácie za ričelom jeho prípravy a informovania
hospodiáľskych subjektov o plánovanom postupe Verejného obstarávania,
pričom na tento ričel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislych
odborníkov ' nezávisl' ch inštitricií alebo od častnftov trhu, ktoni moŽno
použiť pri plánovaní alebo realizácli postupu verejného obstaĺávania, avšak pri
vedení prípravnych trhovych konzultácií došlo k narušeniu hospodrárskej

sĺlťaže a porušeniu princípu nediskriminácie atransparentnosti, nakolko
neboli pnjaté primerané opatrenia, aby sa ričasťou daného záujemcu alebo
achádzača nenarušila hospodiárska stÚiť až.

V rokovacom konaní so zverejnením p vodné podmienky zákazky bolri
podstatnym sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na vyhlásenie novej
zákazky alalebo zmenou podmienok zákazka prestala spl ať podmienky
od vod uj ce použitie rokovacieho konania so zverejnením.

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo
vďahu k tovaru, stavebnym prácam alebo službe a verejn obstarávateľ pred
vylričením takejto ponuky písomne nepožiada lchádzača o vysvetlenie
t kajrice sa tej časti ponuky, ktoré sri prejej cenu podstatné alebo ak verejny
obstarávatel' vylriči ponuku uchádzača, ktor na zákJade vysvetlenia
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne od vodnil nízku rove cien alebo
nákladov.
Konflikt zínjmov medzi zainteresovanou osobou verejného
obstarávateľďprijímatel'a a ríspešnym uchádzačom, V rámci ktorého neboli
pľiiaté pľimerané opatrenia a vykonaná náprava.

V rámci zadávania koncesie verejny obstaľávatel' umožní
uchádzačovlzáajemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na
vyhodnotenie ponrik alebo iné podmienky zadávaniakoncesie, na základe čoho
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovil záujemcovi'

Neod vodnené odmietnutie
mimoriadne nízkej ponuky

Konflikt záujmov s vplyvom
vysledok verejného obstaľávania9

na

Prípravné trhové konzultácie alebo
predbežného zapojenia záajemcov
alebo uchádzačov, pri ktorych došlo
k narušeniu hospodrárskej s ťaže

V rámci ľokovacieho konania so
zverejnením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uveden ch v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania ďebo
v s ťažn ch podkladoch

25

26

23

24

9 Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKo č. 13 ku konfliktu záujmov
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1,00 Vo

25 Vo

I0 Va

Ide o prípady, ak bol ričastníkom dohody obmedzujricej s ťaž (ďalej len
,'kaĺtelová dohoda") aj verejn obstaľávateľ ďebo osoba vykonávajrica
kontrolu postupu zadávania zákazky a ričastník kartelovej dohody sa stď
rispešn m uchádzačom.

Ide o prípady, ak iba ričastníci kartelovej dohody predložĺa ponuku do postupu
zadávania zákazky, ktory je predmetom kontroly. Záĺove musí byť splnená
podmienka, že ríčastníkom kaĺelovej dohody nie je verejn obstarávateľ alebo
o s oba vykonávaj ric a kontrolu po stupu zadáv ania zíkazky .

Ide o prípady, ak okrem ričastníkov kartelovej dohody pľedložil ponuku do
postupu zadáyanía zákazky aj hospodáľsky subjekí subjekty, ktoľ nie je
ríčastníkom kaľtelovej dohody, ale napriek uvedenému, ričastník kaľtelovej
dohody sa stalrispešn m uchádzačom.Záĺove musí byť splnená podmienka,
že ričastníkom kaľtelovej dohody nie je verejn obstarávatel' alebo osoba
vykonávaj ric a kontrolu po stupu zadáv ania zákazky .

Dohoda obmedzujríca s ťaž potvrdená
Protimonopolnym radom SR alebo
sridom

Rozhodnutie ÚVo, podl'a ktorého mal
prijímatel'postupovať podlä $ 40 ods. 6
písm. g) ZVo

alebo

27
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25 7a z ceny zmluvy
425 Vo z hodnoty
dodatočn ch vydavkov
vychádzajicich zo zmien
zmluvy.

Po uzavretí zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náležitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajrice sa povahy a rozsahu prác, lehoty na rea|izácia
predmetu zmluvy, platobn ch podmienok a špecifikácie materiálov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vždy posridiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade
ide o ,,podstatn " Zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravená v $ 18 ods. 2 ZYo a v Metodickom pokyne
CKo č. 12 (kapitola 8) v prípade zékaziek, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť
zvo.

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda a]ebo koncesná
zmluva je v rozpoľe so sriťažn mi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou rispešn m uchádzačom alebo uchádzaémi
aprípady, keďbol znížen rozsah zákazky.

Zárove ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na Zmenu zmluvy,
ľámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podlh $ 18 ods. 1 písm. a) a písm.
d) Zvo, resp. podmienky 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 spInené podmienky na Zmenu zmluvy podlh $ 18

ods. 1 písm. b) Zvo alebo podl'a $ 18 ods. 1 písm. c) ZYo, a|e zároveťt jednou

Zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navyšeniu hodnoty plnenia o viac ako
50 7o z hodnoty p vodnej zmIuvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finančná oprava sa v prípade zákaziekrea|izovanych podlä ZVo neuplat uje,
ak
a) ak hodnota všetkych zmien je nižšia ako finančny limit pre nadlimitnrí

zákazku a zárove je nižšia ako
b) 15 7o hodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazkl

na uskutočnenie stavebn ch prác,
c) 10 7o hodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazkll

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
d) I0 Vohodnoty p vodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa ziírove nesmie meniť chaľakter zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnei zmluvy.

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je
v srilade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO alebo v Metodickom pokyne
CKo č. 12 v prtpade zákaziek, na ktoré
sa nevzťahuje p sobnosť ZVo

29
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25 Vo zceny zmluvy
a 100 Vo hodnotY
dodatočn ch vydavkov
vychádzajícich zo zmien
zmluvy.

opakované Zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cielbm vyhnriť sa použitiu

postupov podl'a ZVO.

(dodatkom) došlo k nav šeniu hodnoty

50 vo zhodnoty p vodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo
keď zmenou zmluvyIde o prípady,

plnenia o viac ako
koncesnej zmluvy

5t n
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Prĺloha č' 4 zmluvy o posk/tnutí NFP

N
N

N
0Ú

ĺ<
(n

Podrobný rozpočet proiektu

Ť

ó

I

B 300,001,00
231 740,851.00

1 500,001,00

Turzovka
TurzovkaškolySpoieneizloŽkyorganizačneiareáli školyZákladnejopalrenia

Názov priiímatel'a:

Názov projekttt:




