
r Ú 'O

a

Príloha č' 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEoBECNÉ ZMLUVNÉ PoDMIENKY KZMLUVE o PoSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHo FINANČNÉHo PRÍSPEVKU

Článok l VŠEoBECNÉ UsTANovENrA

'['ieto všeobecné zmluvné podmienky (d'alej ako ,,vZP*), ktoré s sričasťou Zmluvy
o poskynutí NFP, bliŽšie upravujíl práva a povinnosti Zmluvn ,ch strán, ktorymi sri na
strane jednej Poskyovatel' NFP a na strane druhej Prijímatel' tohto NFP prí poskynutí NFP
Zo strany Poskyovatel'a Prijímatel'ovi podl'a podmienok uvedenj'ch v Zmluve
o poskynutí NFP.

Yzájomné práva a povinnosti medzi Posky,tovateľom a Prijímatel'om sa riadia Zmluvou
o posk}.tnutí NFP, všetk ,mi ostatn ,mi právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sli
uvedené včlánku 3 odsek 3.3 zmluvya naktoré Zmluva oposkytnutí NFP odkazuje'
ZákIadn právny rámec uprawj ci vzťahy medzl Posk)novatel'om a Prijímatel'om tvoria
najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

a) právne akty EÚ:

(i) všeobecné nariadenie,
(ii) Naľiadenia k jednotlivj.m EŠIF;
(iii) lmplementačné nariadenia, ktorj'mi s jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo

delegované nariadenia;

b) prár,ne predpisy SR:

(1) Zákon o príspevku z EŠIF,
(ii) Zákon o rozpočtov_ ch pravidlách,
(íii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
(iv) obchodn' zákonník,
(v) zákon č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej

len',občiansky zákonník"),
(vi) Zäkon č. 358/20 l 5 Z. z. o uprave niektorj,ch vztähov v oblasti štátnej pomocĺ a

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektor_ ch zákonov (zákon o štátnej
pomoci) (d'alej len ,,zákon o štátnej pomoci"),

(vii) zákon č.5751200l Z.z. o oĺganizácii činnosti vIády a organizácii listrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,kompetenčn zákon..).

(viiii) zákon o Vo, zákon č.2512006 Z. z.,
(ix) zákon o čtoVníctve,
(x) Zákon č. 315/2016 Z- z. o regtstn partnerov verejného sektora a o zmene a

doplnení niektoľ'ch zákonov v znení neskorších predpisov.

Pojmy pouŽité v ÍychÍo vZP s v nadvžiznosti na člĺíLĺrok l odsek 1.1 zm|wy záv'ázné pre
celri Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane v kladov'ch pravidiel obsiahnut 'ch v článku l
odseky l.2 až |.4 zmlwy. Povinnosti vypl 'vaj ce pre Zmluvné strany z definície pojmov
podl'a tohto odseku 3 sti rovnako záv'dzné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnutí NFP'

Aktivita _ s hrn činností realizovan ch Prijímateľom v rámci Projektu na to \ryčlenenj/mi
finančn 'mi zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo V 'zve. Aktivity sa členia
na hlavné aktivity a podpomé aktivily. Hlavná aktivita je v}medzená časom, t.j. musí by
realizovaná v rámci doby Realizácie hlarn 'ch aktivít Projektu, je vymedzená vecne
a finančne. Podpomé aktivity sri v}ĺnedzené vecne, tj. vecne musia srivísieť s hlavn mi
Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o posk}tnutí NFP, a finančne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva kdosiahnutiu konkľéheho v'sledku amá definovanjl
vj,stup' kton predstawje pridan hodnotu pre Prijímatel'a ďalebo cieľovri
skupinu/užívatel'ov v sledkov Projektu nezávisle na realiácii ostatn 'ch Aktivít, ak
z Prálrrych dokumentov nevypl 'va osobitná irprava v špecifick ,ch prípadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o posk}.tnutí NFP neuvádza inak, všeobecn1j, pojem Aktivita bez
prívlastku ,,hlarryrá' alebo ,,podporná", zahr a hlawré aj podpomé Aktivity;

ARACHNE - je špecifick ' nástroj na hĺbkovu analj'zu dajov s ciel,om určiť projekty
v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a kton m že
zv'šit'efektívnosť vj'beru a riadenia projektov, auditu a ďalej posilnit'zisťovanie a
odhal'ovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE Vytvorĺla
Eur pska komisia a člensk m štátom umožnila jeho q'uŽívanie;

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

Celkové oprávnené v davky v'davky, ktor'ch v'ška vypl ,va z rozhodnutia
Poskyovatel'a' kton m bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstalujrl vecn1 aj finančn ,
rámec pre vznik oprávnen]i'ch v'davkov, ak bud r.ynaložené v srivislosti s Projektom na
Realizáciu aktivít Projektu. Vecn ' rámec Celkorn_ch oprávnen ,ch v_davkov rešpektuje
pravidlá vypl ,vajrice zNariadení kjednotlivjm EŠlp', zminimálnych štandardov
oprávnenosti uvedenych v Systéme riadenia EŠIF, zY zvy azprípadnej schémy pomoci.
Pre tičely tejto Zm|uvy o poskytnutí NFP je používaná terminol gia ,,v'davky..' a to aj pre
,,nĺíklady" v zmysle zákona č. 43112002 Z. z. o itčtovníclve v znení neskorších predpisov
(d'alej aj ,,zákon o čtovníctve");

CentráIny kooľdinačn orgán alebo CKo - v podmienkach Slovenskej republiky plní
lohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je stredn1m orgánom štátnej správy určen $
odsek 1 zákona o príspevku z EŠIn aje zodpovedné za efektívnu a ričinnri koordináciu

riadenia poskyovania príspevku z eur pskych štrukturálnych a investičn 'ch fondov v
rámcí Partneľskej dohody;

Certifilĺícia _ potwdenie správnosti, zákonnosti, opnívnenosti a overitel'nosti v'davkov
Vo vá'ahu k systému riadenia a kontroly pri realizáciĺ príspevku
z eur pskych štrukturálnych a investičn 'ch fondov;

Certifikačn orgán alebo Co - národn , regionálny alebo miestny verejn ,orgiín alebo
subjekt verejnej sprály určen 'člensk 'm štátom na ričely certífikácie. Certifikačn; orgĺĺn
plní lohu organu zodpovedného za koordináciu a usmer ovanie subjektov zapojen ch do
systému finančného riadenia, vypracovanie ílčtov, lypracovanie Žiadostí o platbu a ich
predkladanie Eur pskej komisii, príjem plaĺieb zEur pskej komisie, vysporiadanie
finančn ,ch vá'ahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančnych opráv) s Eur pskou
komisiou a na národnej rovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy'
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V podmienkach Slovenskej republiky plní lohy certifikačného orgánu Ministerstvo

financií SR;

Čisté prijmy ' rozdiel medzl príjmami (v p sobnosti článku l všeobecného nariadenia)

zqíšen 'mi o prípadnri zostatkovrj hodnotu investície a prevádzkovj'mi v. davkami Projektu

v rámci celého referenčného obdobia' S čast'ou prevádzkovj'ch v davkov m žu bya'

v davky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie v 'davky vzniknuté počas

prevádzkovej f;ĺzy Projektu (napr. obnova zartadenia s kratšou životnost'ou, mimoriadna

držba);

De diiom sa rozumie Pracovn , de , ak v Zmluve o poskynutĺ NFP nie je vyslovne
uvcdené Že ide o kalendárny dc :

Diskontovanie - proces pravy budricich hodn t príjmov a vj'davkov (prevádzkov'ch

ďalebo investičnych) na sĺrčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby

lrinančnej analyz'y je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Eur pskou

komisiou;

Dokumentácia _ akákol'vek infomácia alebo Sĺlbor infomácií Zachyilené

na hmotnom substráte, vrátane elektronick1 ch dokumentov Vo lormáte počítačového

sriboru t ,kaj ce sa ďalebo s visiace s Projektom;

Dodávatel' subjekt' ktorj, zabezpečuje pre Prijímatel'a dodávku tovarov, uskutočnenie
prác alebo posk},tnutie služieb ako sličast' Realizácie aktiVít Projektu na základe vj'sledkov
Vo alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v sĺrlade so

ZmIuVou o poskytnutí NFP;

Dopl ujlice ridaje k preulcĺzaniu dodania predmetu plnenia doklad alebo viacero

dokladov v listinnej podobe, v kton ch sa uvádzajr! dopl uj ce ridaje k preukázaniu

dodania predmelu plnenia, vrátane príloh' Prijímatel'nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskynutie s]uŽieb alebo vykonanie stavebni'ch prác, ktor,_ ch realizácía bola uhradená na

základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímatel'a DodáVatel'oVi a ktorá bola zo

srrany Poskyovarel'a uhradená Prijĺmatel'ovi z prostriedkov EŠIF a Štátneho rozpočtu na

spolulinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS _ elektronick] kontraktačn]i/ systém, ktoď sa vyuŽíval do 30. 03. 2022 na podlimitné
postupy zadávania zákaziek s využitírn elektronického trhoviska

F'Ú - znamená Eur pska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na zák\ade Zm\uvy
o Eur pskej Únii;

Euľ pske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠlF _ spoločné označeníe pre

Eurĺipsky fond regionáIneho ĺozvo1a, Eur psky sociálny fond, Kohézny fond, Eur psky
pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Eur psky námorny a rybársky ťond

Eur psky rirad pre boj proti podvodom alebo ol-AF EK _ jc rlrad, ktorého ciel'om je

chránit' finančné záujmy EU, bojova1' proti podvodom, korupcii a všetkj'm d'alším

nezákonn m aktivitám, vrätane zneuŽiÍia ĺadnej moci v rámci eur pskych inštit cií,
prostredníctvom v konu intem ch a extem'ch administratívnych vyšetrovaní'

Ex ante finančná opľava - zníŽenie hodnoty deklarovanj'ch v'davkov z d vodu zistení

porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ. najmä v oblasti verejného

obstaráVania. Nepotvrdená ex ante finančná opľava Poskyovatel' identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale vyška nalĺhovanej finančnej opravy

m Že byt' upravená v nadvžnosti na v'sledok prebiehaj ceho sk mania iného orgánu
(napr. kontrola ÚVo;. Pow"dená finančná oprava Poskyovatel'identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo prárnych aktov EÚ' uplatní finančnri opraw aktomuto
momentu sa neviaže prebiehajrice skrimanie iného orgánu' ktoré by mohlo mať vplyv na

qizšku uplatnenej finančnej opravy' resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola

uplatnená aj v nadviiznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. konĺrola ÚVo).

Financuj ca banka banka, ktorá poskyuje pe ažn prostriedky Prijímatel'ovi na

financovanie časti oprávnen ch v davkov ďalebo aspo časti Neoprávnen 'ch vj,davkov

Projektu a s ktorou má Posk}tovateľ uzawet Zmlur,u o spolupráci a spoločnom postupe

medzi bankou a orgánmi zastupujricimi Slovenskĺr republiku,

Financujrĺca inštitrĺcia leasíngová spoločnosť, ktorá poskyuje pe aŽné prostriedky

Prijímatel'oVi na financovanie oprávnen1ilch vj'davkov ďalebo aspo časti Neoprávnen 'ch

rn- davkov Projektu a s ktorou má Posk}'tovatel' uzauet Zmlur.u o spolupráci a spoločnom
postupe medzi orgánmi zastupujricimi SR a príslušn 'mi leasingovmi spoločnost'ami;

Finančná medzera - rozdiel medzi s časnou hodnotou investičn;ich nákladov na Projekt a

sričasnou hodnotou čistého príjmu (zv'šeného o gičasnli hodnotu Zostatkovej hodnoty
investície). Vyjadruje časť investičn 'ch nákladov na Projekt, ktoré nem žu bl
financované samotn m Projektom, a preto m Žu by' financované fomou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako
tento pojem (ukončenie realízácie projektu) pouŽíva Systém riadenia EŠIF a sričasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje

ako ,,ukončená operácia") _ nastane d om, kedy po ztealizovani všetk 'ch Aktivít v rĺímci

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledorĺrj,ch podmienok:

a) Prijímatel' uhradil všetky oprávnené v'davky všetk 'm svojím Dodávatel'om

a tieto sri premietnuté do čtovníctva Prijímateľa v 
'Ťnysle 

príslušn ,ch právnych

predpisov SR a podmienok stanoven ch v Zmluve o poskynutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhraden /z čtovany Zodpovedaj ci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivĺt Projektu - fomulár v ITMS2Ol4+' prostredníctvom ktorého
Prijímatel' oznamuje Poskyovatel"ovi Začatie a Ukončenie realizáeie hlavn ch aktivít

Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporn 'ch aktivít Projekhr;

Implementačné nariadenia nariadenia, ktoré lydáva Komisia ako lrykonávacie

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktor'mi sa stanowjri podrobnejšie pravidlá a

podmienky uplatnitel'né na lrykonanie r znych oblastí ripravy podl'a všeobecného

nariadenia;

Iné pe ažné pľíjmy _ ide o akékol'vek príjmy' ktoré sa vyskynri pri projektoch

nespadal'ricich svojim objemom alebo charakterom pod čIánok 6 1 všeobecného nariadenia;

Iné čisté pe ažné príjmy predstavuj rozdiel in ch pe aŽnjlch príjmov a prevádzkovj'ch

v,davkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímatel' má povinnosť ich monitorovat' (V

záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté pe ažné príjmy vyvorené v období

Realizácie Projektu od oprávnen ch v'davkov Projektu, a to najnesk r pri predložení

záverečnej Žiadosti o platbu Prijímatel'om, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri

schválení Projektu a pomoc nebo]'a zĺížená už na začiatku Projektu;
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IT monitorovací systém 2o14+ alebo ITMs20l4+ ínformačn ' systém, ktoÚ zahr a

štandardizované procesy proglamového a projektového riadenia. obsahuje daje, ktoré s
potrebné na transpaÍentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania
príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronícky vynie ajir ridaje s dajmi
v informačn ,ch systémoch Eur pskej komisíe určen ,ch pre sprálu eur pskych

štrukturálnych a investičn 'ch fondov a s in ,mi vn troštátnymi informačn 'mi systémami
vrátane ISUF, pre ktonj,je zdrojov_ m systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pr žiadatelbv/prijímatelbv k procesu a kontľole VO/
obstarávania _ je v zmysle Systému ríadenia EŠIF záväzn m riadiacim dokumentom

vydan 'm v záujme zavedenia jednotn ,ch pravidiel a bezv hradného zosťrladenia pravidiel
určen ,ch pre žiadatel'ov/prijímatel'ov s pravidlami určen 'mi Systémom riadenia EŠIF a
metodick ,mi pokynmi avzoĺmi CKo za oblast'Vo a obstarávania.

Jednotná priručka k predkladaniu dokumentácie kžiadosti o platbu, kde
pľijímatelbm je ministerstvo alebo ostatn stredn orgán štátnej správy -je v zmysle
Systému riadenia EŠIF záväzn; rn riadiacim dokumentom lydan m v záujme zavedenia
jednotn 'ch pravidiel.

Komisia alebo EK znamená Eur psku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa lykonáva kontrola overovan]í/ch skutočností
podl'a zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej
kontrole a audite, pričom vo vzt'ahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinn
osobu tak, ako je V tomto ákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o posk}tnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujri Pracor,né
dni. Do plyrrutia lehoty sa nezapočítava kalendámy de , v ktorom došlo ku skutočnosti
určuj cej začiatok lehoty. Lehoty určené podl'a dní začínajri plyn ť prvjľn pracovn 'm

d om nasledujricim po kalendámom dni, v ktoľom došlo ku skutočnosti uĺčujricej začiatok
lehoty. tfhoty určen podl'a t 'Žd ov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho
kalendámeho d a' ktor, sa svojím označením zhoduje s d om, keď došlo k skutočnosti
určujricej začiatok lehoty. Ak tak ' kalendámy de v mesiaci nie je' lehota sa končí
posledn ,m d om mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na de
pracomého pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z' o štátnych sviatkoch' d och
pracormého pokoja a pamätn; ch d och v znení neskorších predpisov, je posledn m d om
lehoty nasledujtici pracovn , de . L hota je pre Prijímatel'a zachovaná' ak sa posledn ' de
lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovri
prepraw' ak nie je v Zmluve o posk nutí NFP uveden inak. V prípade elektronického
predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa
posledn de lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zm|uvy, resp' ak ide o
predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie
písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmlurmej strany v posledn , de

lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie pÍostredníctvom Ústredného
portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plytriť lehota, považuje de
eIektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Meratel'né ukäzovatele Projektu - záväznákvantífrkácia vj'stupov a ciel'ov, ktoré majri
byn dosiahnuté Realizáciou hlavn ,ch aktivít Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu je
d leŽité z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho v'konnosti a ktor.mí sa Zabezpečí
dosahovanie ciel'ov na rovni oP. Poskytovatel' zahmie do V'zvy návrh merateľn 'ch
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ukazovatel'ov, zktorj'ch Prijímateľ zahmie do Žiadosti oNFP všetky alebo niektoré
merateľné ukazovatele, za ktorj'ch plnenie a \yhodnotenie následne Prijímatel' zodpovedá
v rámci Realizácie hlavn ch aktivít Projektu a s časne zodpovedá za ich plnenie' resp.
udrŽanie v rámci obdobia Udržatel'nosti projektu. Meratel'né' ukazovatele Projektu
odzrkadl'ujri skutočné dosahovanie pokroku na rirovni Projektu, priradzuj sa k hla\Tl m
Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedaj v'stupu Projektu. Merateľné ukazovatele
Projektu s uvedené v Prílohe č. 2 Zm|uvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli
sričasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade' ak sa v Zmluve o poskynutí NFP uvádza
pojem Meratel'n .ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia 

',s 
príznakom" alebo

",bez 
príznakl:", zahiŤĺa takylo pojem aj Merateľn ' ukazovatel' Projektu spríznakom aj

Meratel'n , ukazovatel' Projektu bez príznaku;

Meľatel'n ukazovatel'Pľojektu s príznakom - Meratel'n ' ukazovatel' Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektívne ovplyvnitel'né extem 'mi faktormi a ktor ch dosahovanie nie je
plne vkompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľn 'ch
ukazovatel'ov Projektu s prĺmakom v rámci akceptovatel'nej míery odch 'lky pri
preukazaní daného extemého vplyvrr nemusí bl spojené s finančnou sankciou Vo Vzt'ahu
k Prijímatel'ovi prí splnení podmienok podľa článku odsek .6 zmluvy;

Meľatel'n ukazovatel'Projektu bez príznaku - Meratel'n ' ukazovateľ Projektu' ktorého
dosiahnutie je záväzné z hl'adiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pričom
akceptovateľná miera odch lky, ktorá nemusí mat' za následok vznik finančnej
zodpovednosti vypl vaz članku l0 VZP;

Mieľa finančnej medzery - predstawje podiel Finančnej medzery na diskontovan] ch
investičn 'ch v'davkoch;

Mikľo' mal alebo stredn podnik alebo MSP - znamená podnik r,rymedzen ' v prílohe
č. l Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014 zo 17 ' j na 2O|4 o lyhlásení určit 'ch kateg rií
pomoci za zlučiteľné s wiltom m trhom podľa článkov 107 a l08 zmluvy, ak v príslušnej
sch me pomoci nieje uvedené inak;

Monitorovací v bor _ orgán zriaden riadiacim orgiínom pre progĺam v srilade s článkom
47 a nasledujrlcich všeobecného naľiadenia, ktorj, skrima všetky otrázky ovplyv ujlice
vj,konnosť programu wátane záverov z preskrimania qÍkonnosti' Monitorovací v'bor
posk}'tuje konzultácie' skrima a schval'uje všetky náwhy riadiaceho orgánu na Zmenu
progÍamu. Monitorovací v'bor pre program v rámci cieľa Eur pska zemná spolupráca
zriaďuj členské štáty z častnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie z častnit"sa na programe;

Naľiadenie 1300 _ Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Raĺly (EU) č. 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktor m sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1 084/200 ;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) č. l30l/20l3 o
Eur pskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitn] ch ustanoveniach f'kajricĺch sa ciel'a
lnvestovanie do rastu a Zamestnanosti, a ktorim sa zrušuje naríadenie (ES) č. l 080/2006;

Nariadenie 1302 _ Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (Eo č. l3O2l2Ol3,ktorym
samenĺ nariadenie (ES) č. 1082/200 o Eur pskom zoskupení zemnej spolupráce (EZÚS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takychto zoskupení;

Nariadenie l303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1303/2013, ktor m sa stanowj spoločné ustanovenia o Eur pskom fonde
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regionáIneho rozvoja, Eur pskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Eur pskom
pol'nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Eur pskom námomom a rybárskom fonde
a kto*m sa stanovuj všeobecné ustanovenia o Eur pskom fonde regionálneh o rozvoja,
Eur pskom sociálnom ŕonde' Kohéznom fonde a Eur pskom nĺímomom a rybárskom
londe' a ktorym sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. |083/2006;

Naľiadenie 1304 - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. l3O4/2O|3 o
Eur pskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. l08l/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) č. 508/20l4 zo d a l5.
mája 2014 o Eur pskom námomom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.
232812003, (ES) č. 8 l/200 , (ES) č. 119812006 a (ES) č. ?91l2OO7 anariadenia
Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č' l255/2}ll

Nariadenia kjednotliv m eurĺ pskym štrukturálnym a investičn m fondom alebo
narĺadenia kjednotliv m EŠIF - zahr ajri pre čely tejto Zmluvy oposk}'tnutí NFP
nariadenie I 300, nariadenie I 30 l, nariadenie l 302, nariadenie l 304 a nariadenie 50g;

Nariadenie 201811046 - Nariadenie Eur pskeho par]amentu a Rady (EÚ, Euratom)
č' 2018/1046 z 18. jíia2018, o rozpočtoDlch pravidlách, ktoré sa vztähuiu na všeobecnÝ
rozpočet Únie' ozmene nariadenj (EÚ) č. 1296/2013, (EU) č. l3oii2'Ĺ' i.Ú'ĺ1303/2013, (EU) č' 13O4/2Ol3' (EU) c. l3Og/2Ol'3, f"Ú) č"\3l6/z}ls, ĺztli ĺ.'ziín ,(EU) č. 28312014 a rozhodnutia č. 541]2O14/EU a'o íušení na.iadenía ĺÉĺ, e".*.j
č' 966/2012;

Nenávratn 'finančn 'prĺspevok alebo NFP - suma finančnj,ch prostnedkov posk},tnutá
prijímatel'ovi na Realizáciu aktiVít Projektu, vychádz'ajírca zo.Schválenej zlaaásti o ľpp,
podl'a podmienok Zmluvy o posk}tnutí NFP, z verejnych prostriedkov v s lade s platnou
právnou ripravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole
a audite a zákonom o rozpočtorl.y'ch pravidlách). V;lška NFP vplj,va zrozhodnutia
o schválení Žiadosti o NFP apredstavuje určíté %o zCelkov. ch oprávnen; ch v,davkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v srilade s podmienkami v1,zvy. štutočne
vyplaten ' NFP predstavuje určité %o zo SchváIen;ilch oprárnenych v,davkov vzhl,adom na
in1enzitu pomoci pre Projekt v srilade s podmienkami Yyzly a po zohľadnení d'alších
skutočností vypl 'vajťrcich zo Zm|uly o poskytnutí NFP; vj'ška skutočne Vyplateného NFP
m Že by' rovná alebo niŽšia ako Vj'ška NFP.

Neopľávnené v davky _ u. davky Projektu, ktoré nie s oprávnen mi vj,davkami; ide
najmä o v'davky, ktoré sri V rozpore so Zmluvou o poskynutí NFP (napr. vznikli mimo
obdobia oprávnenosti v davkov, patria do skupiny v,davkov neoprávnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionáIneho operačného programu'
nes visia s činnost'ami nelyhnutnymi pre rispešn realizáciu a ukončenie ľrojettu, aem
sĺl v rozpore s in 'mĺ podmienkami pre oprávnenost'v davkov definovan ,ch v článku 14
vZP)' su V rozpore s podmienkami príslušnej V 'zvy alebo stt v rozpore s právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékol'vek porušenie práva Eur pskej rinie alebo vnritroštátneho práva
t 'kaj ceho sa jeho uplat ovanía, bez ohl'adu na to, či práWa povinnost, bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vypl ,va z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zr!čast uj ceho sa na vykonávaní EŠIF, d sledkom
čoho je alebo by mohol byt'negatívny dopad na rozpočet Eur pskej nie zat'aženim
všeobecného rozpočtu Neoprávnen]/m v'davkom. Na čely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej naľiadením Eu pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
\30312013 sa pri posudzovaní skutočností a zisten ,ch nedostatkov poá po.iĺnom
nezrowalost' rozumie aj podozrenie z nezĺovnalosti;

Okolnost'vylučujrĺca zodpovednosť a\ebo oYZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle odv le, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak
nemožno rozumne predpokladat', že by Zm|uvná strana t to prekažku alebo jej následky
odvratila alebo prekonala, a d'alej Že by v čase vzniku záväzku tuto prekĺížku predvídalá.
Učinky okolnosti vylučujricej zodpovednosť s obmedzené iba na dobu, pot<ial' trváprekážka' s ktorou sti tieto činky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej stany nevylučuje
prekiížka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na pos denie toho, či určitá ;dalo;ťje ovz' sa použije ustanoveníe $374 obchodného zákonníka a ustálené v klady ajudikatrlra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uveden ho udalost', ktorá má bt' ovz, musí spĺ at' všetky nasledovné
podmienky:

(D dočasn; charakter prekážky, ktonj,brani Zmluvnej strane plnit'si povinnosti
zo záväzku po určitu dobu' ktoré inak je možné splnit, a kiorj, je )awuang-
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenĺa, teay
povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnost,plnenia
mátrval , nie dočasn charakter,

(ii) objektívna povaha, v d sledku čoho oVZ musí byt nezávislá od v le
Zmluvnej strany, ktorá Vznik takejto udalosti nevie orylyvnit''

(iiD musí mať takri povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povínností, a to
bez ohl'adu na to, či ide o prálĺre prekažky, prírodné udalostÍ alebo d]alšie
okolnosti vis maior,

(iv) neod*átite]'nost'' v d sledku ktorej nie je možné rozumne predpokladat, že
Zmlulmá strana by mohla tĺlto prekážku odwátit, alebo prekonať' alebo
odwátiť alebo prekonať jej nasledky v rámci lehoty, po ktoru oVZ trvá,

(v) nepredvídatel'nost', ktoru možno považovať za preukázan . ak Zmluvná
strana nemohla pri uzawetí Zmluvy o poskynutí NFP predpokladat', Že
k takejto prekáŽke d jde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vypl ,vajrlce
zo všeobecne-záviizn 'ch práwych predpisov SR alebo p.iu*o 

-ĺiinn;i.t

právnych aktov EU sri alebo majri by, každému znárne.

Za ovz na strane Poskyovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. ZaoVZ sa nepovaŽuje.plynutie leh t v rozsahu' ako lrypl ,vajri zprávnychpredpisov SR
a právnych aktov EÚ;

opakovan _ vj,sky určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené v davky _ v'davky, ktoré skutočne vznikli aboli uhľaden Prijímatel,om
v srivislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskynutí ľrľ' at< spĺĺa.'ripravidlá opráwenosti y'davkov uvedené v článku Á vzi; s ohl'adom na definíciu
Celkorn- ch oprávnenjlch v._ davkov, vj,ška oprávnenjlch v,davkov m Že by rowá alebo
niŽšia ako u- ška Celkov ch oprávnen 'ch v'davkov a s časne rorná alebo vyššia ako vj,ška
Schválen ch opráwen;izch v'davkov.;

Orgán auditu - narodn ', regionálny alebo miestny orgĺĺn verejnej moci alebo subjekt
verejnej správy, ktor je funkčne nezávislj' od riadiaceho orgiínu a certifikačn ho orgánu.
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V podmienkach Slovenskej republiky plní ĺllohy orgĺĺnu auditu Ministerstvo financií SR,

okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

orgán zapojen do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vľátane finančného riadenia _je
vs lade so všeobecn m nariadením aNariadeniami kjednotlivjrn eŠlr, prístušn 'mi
uzneseníami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovn 'ch orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR'

c) CKO,

d) CertiÍikačn , orgán,

e) Monitorovací v,bor,

f) orgán auditu a spolupracujťrce orgány,

g) oryén zabezpečujrici ochranu finančn ch záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci organ,

j) Sprostredkovateľsk organ;

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

Podozrenie z podvodu _ nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho ďebo s dneho
konania na vnlitroštátnej rirovni s ciel'om Zistit' exístenciu rimyselného správania, najmä
podvodu podl'a čl. l ods. l písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe č1. K.3 Zmluvy o
Eur pskej nii o ochrane Íinančn ch záujmov Eur pskych spoločenstiev. Podozrenie
z podvodu nie je totožné s trestn m činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. lrestn
zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovan ho na základe

čl. K.3 Zmluvy o Eur pskej ťrnii o ochrane finančn 'ch záujmov Eur pskych spoločenstiev
je subsumovany pod trestn ' čin poškodzovania finančn 'ch záujmov Eur pskej riníe.

Podstatná zmena Projektu - mávyznarn uveden ' v článku 7l všeobecného nariadenia,
ktoru je ďalej precizovany touto Zmluvou o poskynutí NFP (napr. článok 6 zmluly, člrĺnok
2 odsek 3 až 5 vZP, člámok 6 odsek 4 VZP) a ktorj, m Že byt' predmetom vj,kladu alebo
usmemení uveden; ch v Pnívnych dokumentoch vydan 'ch Komísiou, CKo, Riadiacim
orgánom, Sprostredkovatel'sk m orgĺĺnom alebo ín 'm' na to oprávnenjĺn subjektom, ak bol
príslušn ' predpis alebo Právny dokument Zverejnen .

Podstatná zmena Projektu, ktorého sričastbu je investícía do infraštruktriry alebo invesĺícia
do Vj/roby, nastane, ak v obdobĺ od Začatia realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplyrutia obdobia stanoveného
v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskyuje pomoc' d jde v Projekte

alebo v stivislosti s ním k niektorcj z nasleduj cich skutočnostĺ:

a) skončeniu alebo premiestneniu v robnej činnosti mimo opráVnené miesto
realĺzácie Projektu, t.j. d jde k porušeniu podmienky posky'tnutia príspevku

spočívaj cej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštrukt ry, ktorá poskyuje Príjímateľovi alebo
tretej osobe neoprávnené zv,hodnenie, bez ohl'adu na to' či ide

o srikromnoprávny-subjekt alebo orgĺín verejnej moci,
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c) podstatnej zmene Projektu, ktoĺá ovplyv uje povahu alebo ciele Projektu aiebo
podmienky jeho realizácie, vporormaní so stavom, vakom bol Projekt
schválen .

Podstatná zmena nastane aj vpľípade, ak vobdobí l0 rokov od Finančného ukončenia
Projektu d jde k presunu v 'robnej činnosti, ktorá bola sričasťou Projektu, mimo EÚ, okrem
prípadu, ak Prijímatel'om je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie
l0 rokov nahľadí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Eur pskeho sociálneho fondu, alebo ak sričast'ou

Projektu nie je investícia do vtoby, ani investícia do infraštrukt ry, Podstatná zmena
Pĺojektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľn 'ch
pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni v'robná činnosť
v rámci obdobia slanoveného v ľj,chto pravidlách'

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujrice príjem _ predstawje zmenq
v dajoch zadávan ch do Finančnej anal zy' ktorá sp sobí zmenu (pokles) Miery finančnej

medzery o 25oÁ a viac oproti plánovanej hodnote Miery Íinančnej medzery;

Pracovn ' de - de , ktor m nie je sobota, nedeľa alebo de pracormého pokoja v zrnysle
zäkona č. 24111993 Z. z' o štátnych sviatkoch, d och pracorľrého pokoja a pamätn 'ch
d och v mení neskorších predpisov;

Právny dokument z ktorého pľe Prijímatel'a vypl vaj práva a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmemenie, rozhodnutie alebo
ak 'kol'vek in prár,ny dokument bez ohľadu na jeho nĺĺzov, prárĺlu formu a proced ru
(postup) jeho vydania alebo schváleniq ktor. bol lydan ' ak 'mkoľvek orgiánom
zapojen 'm do riadenia, auditu a kontroly EŠIF wátane finančného riadenia ďalebo ktor'
bol lydan ' na základe a v s vislosti so všeobecn1 m nariadením alebo Nariadeniami
k jednotliv m EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnen ;

Pľávne predpisy alebo pľávne akty EÚ - pre ričely Zmluvy o poskytnutí NFP zahr ajri
primi{me pramene pnĺva EÚ (najmä zakladajlice zmluvy; doplnky' protokoly a deklarácie,
pripojené k zmluvám; dohody o pristrĺpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Eur pska rada s

cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundáme pramene práva EÚ (nariadenia,

smemice, rozhodnutia, odporučania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorj'ch
lypl vajri práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Pľávne predpisy SR _ všeobecne závžné prárne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehaj ce sk manie - prebiehaj ce posudzovanie s ladu poskyovania príspevku
správnyni predpismi SR aEÚ ain tni príslušn 'mi podzĺĺkonn mi predpismi' resp.

zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačn m orgánom, orgánom auditu alebo
in'mi vecne príslušn 'mi orgánmi SR a EU (napr. Úrad pre verejné obstarávanie,
Protimonopoln , rad, Eur pska komisia atď.) z d vodu vzniku pochybností o spráWosti,
oprávnenosti a zákonnosti v'davkov. Samotn , \ kon kontroly (finančnej kontroly)'
overovania (ceĺifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajrice
sklimanie, ato aŽ do momenfu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o spľávnosti, oprávnenosti
alebo ziĺkonnosti vj,davkov; táĺo pochybnosť sa preukazuje vypracovanym náwhom správy
alebo náwhom zistení;

Preddavková platba _ hrada Íinančn .ch prostr_iedkov zo sÍany Prijímatel'a v prospech
Dodávateľa vopred, tj. pred dodaním dohodnuĺj,ch tovarov, poskytnutím sluŽieb
alebo vykonaním stavebn ch prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha
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alebo preddavok" a pre doklad, na základe ktorého sa hrada realizuje sa pouŽíva aj pojem
',zálohová fakt ra alebo preddavková fakt ra..;

Predmet Projektu _ hmotne z'ach1ĺiteľná (zaznamenatel'ná) podstata Projektu (po
Ukončení realizácie hlavnj'ch aktiVít Projektu sa označuje aj ako trmotny,v1,stup realizácieProjektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskynutĺe alebo iné aktivity
opísané v Projekte boli spolufinancované z NF'P; rn že ísi'napríklad o stavbu, zariaden;'č,
dďurnentáciu' inri vec, majetkov hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt m Žezahŕ at' aj Viacero PredmetÔv Projektu;

Pľeklenovací ver - pe ťné prostriedky poskyované Financuj cou bankou Prijímatel,ovi,
ktoré svojim čelom slriŽia Prijírnatel'ovi na preklenutie určitého ekonomickéĹo obdobiána základe takej zmluvy o verc, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane z-rejmé' Že ide
o preklenovací ver;

Prioritná os - jedna z priorít srĺatégie v oP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom
sťrvisiacich operácií (aktiVí0 s konkr tnymi, meratei'n mi ciel'mi. V p.ĺpai" ru.opsŕJo
námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorit; Únie.

Pľĺľučka pre Pľijímatelh - je vzmysle Systému riadenia EŠIF záväz'nym riadiacimdokumentom, ktory vydáva PoskyovaieI.a kiory predstavuje procesny nástroj popisujticijcdnotlive [ázy implernentácie projektov;

Projekt geneľujrici príjem v zmysle článku 6l odsek l všeobecného nariadenia kaŽd '
projekt zahr ujrlci investíciu do iní}aštruktriry, ktorej používanieje spoplatnené u p.iu-Ĺ
hradené užívatel'mi, alebo kaŽd 'projekt zahr ujrici p."du.j ul"bo p."nájom pozemkov alebo
stavieb, alebo každé poskyovanie sluŽieb za poplaiok. v zmysIe článku 6l všeobecného
nariadenia sa tieto projekry delia na projekty, kde:

a) je moŽné dopredu objektívne odhadnrit'príjem podl'a článku 6l odsek 3 všeobecnéhonariadenia. V takom prípade projekty majrĺ spracovan Finančnťl anal1 zu pre
relerenčné obdobie, ktoľ'm je obdobie Reali)ácie Projektu ako a; ouaotie
Udržatei'nosti Projektu. Počas referenčného obdobĺa sa v rámci moniloroáích správ
sleduje' či nedochádza k zmenám v ridajoch použit 'ch pri u-ipočte Finančnej anal ,zy'
Pre tieto Projekty generuj ce príjem Prijímatel' p.eatladá aktualizovan Finančn
analj'zu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou
spríznakom ''záverečná,.. Rozdiel zisteny zaktualizovanej Finančnej analgzy je
Plijímatel'povinn vrátit' v srilade s postupmi uveden,imi v Zmluve o po.tynuiĺ Ňnŕ,,
najmä v článku 10 VZP, alebo

b) nie je moŽné dopredu objektíVne odhadn t' príjem podl'a článku l odsek
všeobecn ho nariadenia. V takom prípade projekty nemajri spracovan Finančn
analyzu, avšak počas referenčného obdobia, ktor m je pre tieto Projekty generuj cepríjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie i-roĺne.i douy moniioiouaniá po

'.-inančnom 
ukončení Projektu, sa sleduje' aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieioProjekĺy g.enerujrice príjem Prrjímatel' vypracťrva Finančnri analjzzu s kalkuláciou

Cĺst 'ch príjmov, ktoru predkladá spolu s tret'ou Následnou monltorovacou spráVou.

Y.oĺo"9: 
zistenia ČiSt]i/ch príjmov je Prijímatel'povinny vrátit,Poskyovatel,ovi tieto

Cisté príjmy podl'a postupov uveden] ch v Zmluie o poskynutĺ NFP, najmä v č]ánkul0 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po ľ-ĺnuneno- ukončení Projektu
nie je dotknutá povinnost' Prijímatel'a predkladat' Následné monitorovacie správy aŽ do
ukončenia obdobia UdrŽatel.noSĹi Projektu;

Projekty generuj ce príjmy s aj projektypodl'a článku 5 odsek 8 všeobecného nariadeniavyvárajr'ce Čisté príjmy poeas Realizácie Projektu' ttonici celtove oprávnené qŕdavkys rovné alebo nižšie ako 1 000 0o0 EUR' avlak vyššie'ako l00 0o0 ÉUR. eĺ.te p.ĺ.v
vy,tvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnenjzch q'j""k"ĺprojektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímatel' má povinnost, monitorovaÍ, čistépríjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,rovnako ako aj finančne vysporiadat', a to najnesk r pred schválením záve.eĺne; Žiajostĺ oplatbu.

Všade tam, kde sa V texte tejto Zmluly o poskynutí NFP používa pojem Projekt generujricipríjmy, tento pojem zahr a Všetky t}py vyššie uveden ,ch Projektov, pokial'to zjavneneodporuje obsahu alebo če]u konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlaw1ŕch aktivít Projektu ď poFinančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu _ rea|izácia všetk 'ch hlavn ,ch ako aj podpom.y'ch Aktivítprojektu v slilade so Zmluvou o poskytnutí NľP; uvedená definícia sa v Zmluve
o poskynutí NFP pouŽíva vtedy, ak je potrebné vyjadriĺ' vecnri stránku Realizácie aktivítProjektu bez ohl'adu na časo{ŕ ťaktor;

Realizácia hlavn ch aktivÍt Projektu - zodpovedá obdobiu' tzv' fyzickej realizácieProjektu' t. j. obdobiu, v rámci. ktorého PÚímatel' realizuje jednotlivÉ hlallrré AktivityProjektu od Začatiarca\izácíe.hlar.m1ch aktivít Pro.1ektu, na.isk r vsak od 0l.ol.201a, dĹUkončenia realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu. Maximália doba Realizácie hlavn ,ch
aktiVít Projektu Zodpovedá opráurenému obdobiu stanovenému vo y'yzve na predkladanie
žiadostí o NFP, v d sledku č oho za žiadnych okolností nesmie prekročit, ,.rrnin ,,unou"ny,v článku 5 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 3l.l2.2O23;
Riadiaci oľgán alebo Ro _ orgán štátnej správy alebo tlzemne.1 samosprávy poverenjz
Slovenskou republikou, ktor'je určen17 na reaiizáciu operačného program u a zodpoved,ázariadenie operačného programu v s lade so zásadou riadneho finančného hospodáreniapodl'a článku l25 všeobecného. naĺiadenia. Riadiaci orgán je menovany pre každ; oP.Vpodmienkach SR vs lade s $ 7zákonaopríspevku z tŠir ureu.1e.|eonotlivé Riadiaceorgány vláda SR' ak V tomto ustanovení nieje uvedené inak. Akje to lič"lne, nĺuaiu"ĺ o.ganm že konať aj prostredníctvom sprostredkovatel'ského orgánu.;

Riadne - uskutočnenie (právneho) ŕrkonu v s lade so Zmluvou o posk}tnutí NFP"právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadatel:a , ii^"i vyrry
a jej príloh, Príručkou pre Prijímatel'a, príslušnou schémou pomocĺ, ak je srlčastbu projektuposkynutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom rĺaaeĺa EŠiF; Pi;;;y-;
dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci ''de minimis,,, spoločne aj ako ,,sch mypomoci" -záväz'né dokumenty, ktoré komplexne upraluj poskyouanie po.ocijednotliv,m pľíjemcon podl'a podmienok stanoven1 ch u rákon. o Štátnej pomoci;
Schválená žiadost' o NFP _ žiadost, o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválenáPosk}tovatel'om vrámci konania ožiadosti vzmysle $ 19 odsek 8 zákonaopríspevku
z EŠIF a ktorá.'e uloŽená u Posk}toVatel,a;

Schválené oprávnené v davky _ skutočne vyĺraloŽené, od vodnené a riadne preukázané
oprávnené v davky Prijímatel'a schválené Posk}toVatel,om v rĺĺmci predloženi,cl Žiaaostĺ
o platbu; s ohI'adom na definíciu oprávnenych rn_ davkov, v,ška Schválen ,ch oprávnen chvj'davkov m že bl rovná alebo nižšia ako u;sta opraralen ch u. davkov;
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Skupina vydavkov _ vydavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení
Ministerstva financií SR, ktor'mi sa ustanowj podrobnosti o postupoch rtčtovania.
Skupiny oprávnen ,ch v'davkov sri definované prostredníctvom Číselníka oprávnen ch
v ,davkov, ktoľ tvorí prílohu č. l Metodického pokynu CKo na programové obdobie2014

2020 č. 4 k číselníku oprávnen ,ch vj'davkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti - dokument' na základe ktorého je zdokumentované
podozrenie ZNezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti vjednotliv'ch štádiách v'voja
nezrowalosti v ITMS2O14+;

Sprostredkovatel'sk orgán alebo So - ministerstvo, ostatn ' stredn , orgán štátnej

sprály, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odbomé, personálne
a materiálne predpoklady na plnenie určitj/ch loh Ro podl'a článku 123 odsek 6

všeobecnéhonariadeniaavsrilades$8zákonaopríspevkuzEŠIF,vsriladespoverením
podľa písomnej zmluvy uawetej s Ro. V srilade s uznesením zo d a 14. mája 2014 je So
pre Integrovany regÍonálny operačn ,program (ďalej aj ako ,,oP")' ktorj'vykonáva rilohy
v mene a na čet Ro. V prípade' ak poskytnut 'príspevok zahr a poskynutie pomoci, So
koná ako vykonávatel' pomoci poskyovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie
riloh So je predmetom zmluvy o vykonávaní časti loh Riadiaceho orgánu
Sprostredkovateľsk m orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany
Ro na So opráv uj ceho So na konanie vočí tretím osobám;

SR _ Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydan , CKo' ktor' predstavuje srihm pravidiel,
postupov a činností, k1oré sa uplat ujri pri poskyovaní NFP a ktoré s'6 záv'ázné pre všetky
zričastnené subjekty; pre čely Zmlulry o poskytnutí NFP je záviizná vždy aktuálna
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo v nadväznosti aj na

intÔrpretačné pravidlá uvedené v članku l odsek l.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené
platí aj pre dokumenty vydávané na zák|ade Systému riadenía EŠIF v srilade s kapitolou
l '2 odsek 3' písmená. a) až c) Zäkladné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Eurrĺpskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 _ 2020 alebo Systém
finančného riadenia - dokument vydan , Certifikačn m orgánom, ktor'predstawje srihm
pravidiel, poslupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahr a

finančné plánovaníe a rozpočtovanie, riadenie arca|izáciu toku finančn 'ch prostriedkov,

ričtovanie, flkazníctvo a monitorovanie finančn 'ch tokov, ceĺifikáciu a vysporiadanie
finančn 'ch vzt'ahov voči Slovenskej republike a voči Eur pskej komisii; pre ričely Zmluvy
o posk}'tnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na
webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc akákoľvek pomoc poskyovaná z prostriedkov štátneho

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejn ch zdrojov podniku podľa článku l07
odsek l Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša srit'až alebo hrozí narušením siťaŽe rym, že
zv,hod uje určíté podniky alebo v robu určit 'ch druhov tovarov am že nepriaznivo
ovplyĺnit' obchod medzi člensk 'mi štátmi EÚ. Pomocou sa vo vyzname uvádzanom v tejto

Zmluve o posk}1nutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti
zmluvn ch strán, ktoré pre ne lrypl 'vajri z prármeho poriadku SR alebo z právnych aktov
EÚ ohl'adom štátnej pomoci' zostávaj plnohodnotne aplikovatel'né bez ohľadu na to, či
ich Zmluva o poskynutí NFP uvádza vo vzt'ahu ku konkrétnemu Projektu Prijímatel'a,
zahr ajlicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, či sa Prijímatel'povaŽuje podl'a

'u
právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprármy subjekt alebo subjekt
s kromného práva;

Účastníci projektu _ osoby priamo zričast ujtice sa Aktivít Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. fĺekventanti vzdelávacích programov' častnící sociálnych programov),
pričom platí, že nakaždého ličastníka Projektu sa viaŽu vj'davky projektu. Účastníkmi
projektu nie sri členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,
sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajli v'sledky projektu,
ale nez čast ujti sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameran ch na vydanie
publikácií používatelia t 'chto publikácií);

Účtovn doklad - doklad definovan , v $ 10 ods. 1 zákona č. 43ll2o1z Z. z. o ťlčtovníctve.
Na ričely predkladania äadosti o platbu (ďalej aj ,,ŽoP") sa vyäduje splnenie náležitostí
definovan ch v $ l0 ods' l predmetného ziíkona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti
podl'a písmena f) sa považuje lyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestn r.yhlásenie
vznení podľa prílohy č. la) Systému finančného riadenia. Vsrivislosti spostlipením
pohl'adávky sa z pohl'adu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za tičtow 'doklad,
ktorého d kazná hodnota je rovnocenná faktuĺam' povaŽuje aj doklad preukazujlici
vykonanie započítania pohl'adávky azáv'ázku; Rozdielne od prvej Vety tejto definície sa, na
ĺlčely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkov ch platieb, za čtovn; doklad
považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková fakhira), na zitklade ktorého je
uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímatel'a Dodávateľovi;

Udľžatel'nost' Projektu (alebo obdobie Udržatel'nosti Projektu) - udržanie
(zachovanie) v sledkov realizovaného Projektu definovan ,ch prostredníctvom
Merateľn 'ch ukazovatel'ov Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udržatel'nosti
Projektu) ako aj dodržanie ostatn ch podmienok vypl vaj cich z članku 71 všeobecného
naríadenia. obdobie Udržatel'nosti Projektu sa začína v kalendámy de , ktorj,
bezprostredne nasleduje po kalendámom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu
Projektu; obdobie udrŽateľnosti Projektu trvá pre čely tejto Zmluvy o poskynutí NFP päť
rokov;

Ukončenie re^lí'zácie hlavn ch aktivit Projektu _ predstawje ukončenie tzv. zickej
rcalizácle Projektu. Realizácia hlar,n 'ch aktivít Projektu sa považuje za ukončen
v kalendámy de , kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktívity Projektu,

b) Predmet Projekfu bol riadne ukončen , / dodan Prijímatel'ovi, Prijímateľ ho
prevzal a ak to vypl va z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do
Dredčasného uŽívania stavbv. Pri Predmete Projektu' ktorj'je hmotne zachytitel'n ',

sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov' ktoré majri
alebo m žu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o
predčasnom užívaní. ak je Predmetom Projektu stavba; práVoplatnosť
kolaudačného rozhodnuti4 resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom
užívaní je Prijímateľ povinn ' preukázať Poskytovatel'ovi Bezodkladne po
nadobudnutí jeho právoplatnosti, najnesk r do predloženia pruej Následnej
monitorovacej sprály Projektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/in1 m vhodn1 m
dokumentom' ktoré s podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentácia, iná hnutel'ná vec, právo alebo iná majetková hodnota' pričom
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Z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydan , treťou osobou) musí
vyplyvat' prijatie Predmetu Projektu Prijímatel'om a uvedenie Predmetu
projektu do uŽívania (ak je to s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii)prcdložením rozhodnutia o predčasnom uŽívaní stavby alebo rozhodnutia do
dočasného užĺvania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemaj
alebo nern Žu rĺať vplyv na funkčnost'stavby, ktorá je Predmetom projektu;
Prijímatel'je povinnj' do skončenia obdobia Udržatel'nosti Projektu uviest'
stavbu do riadneho užívania, čo preukaže príslušn ,m právoplatn 'm
rozhodnutím, alebo

(iv) in; m obdobn m dokunentom, z ktorého nepochybn ,m, určit m
az'rozumiĹeľn m sp sobom qpl,va, že Predmet Projektu bol odovzdany
Prijímatel'ovi, alebo bol so srihlasom Prijímatel'a sfunkčnen] alebo aplikovan '

tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachltitel'n: (zaznamenatel,ny), splnenie
podrnienky Prijímatel' preukazuje podl'a článku 4 odsek 6 VZP alebo in; m
vhodn m sp sobom, kto| nie je osobitne formalizovanjl, S uvedením d a' ku
ktor mu došlo k ukončeniu poslednej hlawej AktiVity Projektu, pričom s čast,ou
uvedeného rĺrkonu Prijímatel'a je dokument od vod ujrici ukončenie poslednej
hlavnej AktiVíty Projektu v de , ktor'je v om uvedeny.

Ak tná Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre lílčely Ukončenia
realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu povaŽuje za splnenĺt jej splnením pre najnesk r
ukončovany čiastkov' Predmet Projektu, pričom musí bl sričasne splnená aj pre sk r
ukončené Predmety Projektu. T1 m nie je dotknutá možnost' skoršieho ukončenia
jednotlivj'ch Aktivít Projektu za rlčelom dodržania leh t uveden;y'ch v Prílohe č. 2
k Zmluve o posk),tnutí NFP;

Včas - konanie v sLilade s časom plnenia určenom v Zmluve o posk}'tnutí NFP, v Právnych
prcdpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre Žiadatel'a, vo V;j,zve, v Príručke pre
PrUímatel'a, v príslušnej sch me pomoci, ak Projekt zahŕ a posk nutie pomoci, v Systéme
finančn ho riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatnych Právnych dokumentoch;

Vecn ' pľíspevok - vecné plnenie zrea|izované Prijímatel'om Vo fome posk}1nutia prác,
tovarov, služieb, pozelnkoV a nchnutel'ností, ktoré je oprávnené bez r.ykonania finančnej
hrady, a to za splnenia podmienok uved n]í/ch v čIánku 69 Všeobecného nariadenia;

bliŽšie pravidlá pre oprávnenost' Vecn;ilch príspevkov vypl 'vaj z Metodického pokynu
CKo č. a Právnych dokumentov Vydan: ch Posk}1ovatel'om pre čel stanoVenia metodiky
Využitia Vecnych príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa Stanowje podl'a metodiky
Posk}4oVatel'a pri dodržaní pravidiel vypl 'vajĺrcich z článku 9 Všeobecného nariadenia
a ostatn ch dokumentov uveden ch V tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo Vo - postupy obstaráVania služieb, toVaroV a Stavebn ch prác
vzmysle zekoĹ\a o Vo, alebo podl'a zákona č' 2512006 Z. z- overeinom obstarávaní
a o 7'Inene a doplnení niekton- ch zákonov v znení neskorších predpisov s rjčinnostbu do
11.04.z0l6' v stivislosti s wberom DodáVatel'a; ak sa v Zmluve o posky4nutí NFP uvádza
pojem Verejné obstarávanie Vo Všeobecnom v zname obstaráVania služieb, tovarov
a stavebn ch prác,t-j.bez ohl'adu na konkrétne postupy obstarávania podl,a Zákona o Vo'
zahr a aj iné druhy obstaráVania (\,yberu Dodávatel'a) nespadaj ce pod Zákon o Vo, ak ich
právny poriadok SR pre konkrétny prípad priprišt'a (napr. zžkazky podl'a l ods. 2 aŽ 15
zákona o Vo alcbo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejny obstaráVatel'poskyne viac
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ako 50% alebo 50% a menej finančnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stav bnj,ch prác a poskynutie služieb z NFP);

Verejnopľávny subjekt _ každ subjekt, ktoÚ sa riadi verejn 'm právom v zmysle článku
2 odsek l bod 4 smemice Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2O14/24/EÚ z26. februára
20 1 4 o verejnom obstaráVaní a o zrušení smemice č. 2004/1 8/ES v platnom znení akaždé
eur pske zoskupenie zemnej spolupráce zriadené v slilade s nariadením Eur pskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č.13Oz/2Ol3 zo 17. decembra 2013 Vplatnom znení alebo
vzniknuté podl'a zákona č. 90/2008 Z. z. o eur pskom zoskupení zemnej spolupľáce
a o doplnení zákona č' 5401200l Z. z' o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez
ohl'adu na to, čĺ sa eur pske zoskupenie rlzemnej spolupráce považuje podl'a právnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt srikromného práva;

Vládny audit srihm nezávisl] ch, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uist'ovacích
a konzultačnych činností Zameran ch na zdokonal'ovanie riadiacich a kontrolnj,ch
procesov vykonávanych podl'a zákona č.357l2ol5 Z. z' ofinančnej kontro]e
a audite a in 'ch aplikovatel'n 'ch právnych predpisov so zohl'adnením medzinárodne
uznáv anl ch audítorsk; ch štandardov;

V davky vykazované zjednodušen m sp sobom vykazovania _ v'davky, ktorj,ch
forma je stanovená v článku 67 ods. l písm. b) ĺŽ d) všeobecného nariadenia a vo vztähu
ku ktor'm podrobnejšie pravidlá ich uplat ovania lypl 'vajri zčlánkov 8' 68a a68b
všeobecného nariadenia. Na vj,davky vykazované zjednodušen m sp sobom vykzovania
sa neuplat uje podmienka preukazovania ich vzniku;

V zva na predk|adanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného pľĺspevku
alebo V na - vj,chodiskov' metodick , a odboml podklad zo strany posk ovatel,a, na
základe ktorej Prijímatel' V postavení žiadatel'a v1pracoval a predložil žiadost' o NFP
Posk},1ovatel'ovi; určujricou V;iuzvou pre Zmluvné strany je V 'zva, ktorej k d je uveden v
článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek
2.v prípade tzv. národnych projektov nahrádza r.yzvanie vyzvu v zmysle $ 26 odsek 3
Zžl<ona o pľíspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle $28 odsek l
Zákonao príspevku z EŠIF;

Začatie ĺea|iz cie hlavn ch aktivít Pľojektu - nastane v kalendárny de , kedy došlo k
z'ačatiurealizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendíírnym d om:

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

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávatel'a, alebo
nadobudnutím činnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávatel'om' ak
príslušná zmluva s Dodávatel'om nepredpokladá r'ystavenie písomnej objednávky,
alebo

(iíi) začatia poskytovania služieb t ,kajrlcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia r1'skumnej ďalebo v,vojovej rilohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatía realízircie inej čínnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v s lade s Vj,zvou,
ktoru nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskynutí NFP,

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

Pre lylričenie nedorozumení sa rryslovne uvádza' že vykonanie akéhokol'vek rikonu
vzt'ahuj ceho sa k realizácii Vo nie je Realizáciou hlaw 'ch aktivít Projektu, a preto Vo
vzt'ahu k Začatíu reallzácie hlavn ,ch aktivít Projektu n evyvoláva právne d s.ledky.

It

. :_-:-'-_^ -'^ _ĺ e.ie ntrlobia pre vznik
Zvercjncnie - je lrykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu' ktor m je

D-iií ot.l' vie"anÝ ooaľu zrnrunŕo'p"'t'''"'ii Ň''' 
"r 
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7'ačatie realizácie hlavnycb, aktĺvít Projektu je rozhoduj ce pre určenie obdobia pre vznik
oprávncn ch v davkov, s r,ynimkou podporn 'ch Aktivít, ktoré sa vecne viaŽu k hlavn; m

^kĹivitáln 
aktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavn; ch Aktivít Projektu

v zmysle definície oprávnenych vydavkov a časov'ch podmienok opráwenosti vydavkov
na podporné Aktivily Projektu uveden 'ch v článku l4 odsek 1 pĺsmeno b) VZP;

Začatic Verejného obstarávania/obstaľávania alebo začatie Vo - nastane vo vzťahu ku
konkrétnemu Verejn mu obstarávaniu uskuločnením prvého z nasledovnj'ch rikonov:

a) predloženie dokumentácie k Vo na r"- kon pľvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejn 'ch obstaráVaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie
Verejn ho obstaráVanía považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako v zvana s ťaŽ alebo v_ zly na predkladanie
ponrik na zvcrejnenie, alebo

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy
zjednodušenym postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do

30'03.2022 v ránci elektronického trhoViska), alebo

(iv) odoslanie vyzlry na predkladanie ponrik vybran1 m záujemcom;

Zákon o finančnej kontľole aaudite - zákon č. 35712015 Z. z. ofinančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorj,ch zákonov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov;

Zákon o vcrcjnom obstarávaní alebo zákon o Vo alebo ZVo v prílohe č. 4 zákon č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplncní niekton-/ch zákonov v znení
neskorších predpisov;

Zákon č. 2512006 z. z. zákon č. 2512006 Z. z. overe1nom obstarávaní ao Zmene

a doplnení niektorj,ch zákonov v znení neskorších predpisov (rlčinn , do |7.04.20|6);

Zmcna podmienok pre pľojekty generuj ce prĺjmy - Zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohl'adnené pri v'počte finančnej medzery pri
predloŽení Žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavilí počas monitorovania
čistych príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenárĺ v ĺariťnej politike;

Zmluva o veľe je pre ričely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP vprípade poskytnutia

financovania prc Projekt Zo Stlany Financuj cej banky zmluva uzatvorená medzi

Prijímatel'om a Financujricou bankou, predmetom ktorej je poskynutie riveru
F inancujricou bankou Prijímatel'ovi:

a. v srjvislosti s financovaním ďalebo spolufinancovaním nelyhnutn1 ch vj'davkov
sŕrvisiacich s Realizácíou hlavn ch aj podporn ch aktiVít Projektu, ktor'ch
vynaloženie sĺrvisí so Schválenou žiadost'ou o NFF aje potrebné za čelom
dosiahnutia ciel'a Projektu ďalebo technick1 m zhodnotením Predmetu Projektu
v období Udržatel'nosti Projektu, alebo

b' za irčelom Zaplatenia pohl'adávok inej banky zo zmluvy uatvorenej medzi
Prijímatel'om a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka posk}'tla

Prljĺmatel'ovi ver v rozsahu a na ričel podl'a odrážky lyššie.

Zverejnenie je lrykonané vo vzťahu k akémukol'vek Právnemu dokumentu' ktorj,m je

Prijímatel' viazan podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle
orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠlF vrátane finančného riadenia alebo
akékol'vek in zverejnenie tak, aby Prijímatel' mal možnosť sa s takymto Právn}ĺn
dokumentom, z ktorého pre neho vypl 'vajri alebo m žu vypl 'vať práva a povinnosti,
oboznámit' azos ladiť sjeho obsahom svoje činnosti apostavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu' od ktorého Zveĺejnen Právny dokument
nadobrida ličinnost', ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie srj stanoVen
osobitné podmienky' ktoré s' záväzné. Posk}tovatel' nie je v žiadnom prípade povinny
Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne ajednotlivo upozor ovať. Povinnosti
Posk}'tovatel'a vypl 'vaj ce pre neho zo všeobecného naríadenia a implementačnj'ch
nariadení t kaj ce sa infomovania a publicity t]izmto zostávaj nedotknuté' Pojem
Zverejnenie sa vzhľadom na kontext m Že v Zmluve o poskynutí NFP používať vo forme
podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom
tvare, pričom má vždy vyššie uvedeny Vyznam;

Žiadost' o platbu a\ebo ŽoP - dokument, ktory pozostáva z formuláru Žiadosti a

povinn 'ch príloh, na základe ktorého je Prijímatel'ovi možné poskyn ť NFP, t'j'
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť
o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára
v ITMS2014+ Vždy Príjímatel';

Žiadosť o vráteni íinančn ch pľostriedkov alebo ŽoY _ doklad' ktor, pozostáva z
formuláru žiadosti o vrátenie finančn]i'ch prostriedkov a príloh, na ktorého základe si
Posk}'tovatel' uplat uje pohl"adávku z príspevku voči Prijímatel'ovi, kton má povinnosť
vysporiadať finančné vzťahy v srilade s čIánkom 10 VZP.

ČIánok 2 vŠEoBEcNÉ PovINNosTl PRIJĺMATEĽA

1. Prijímatel' sa zaväzuje dodrŽiavat' ustanovenia Zmluvy o posk}tnutĺ NFP tak, aby bol
Projekt realizovan ' Riadne, Včas a v srilade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii
aktivít Projektu s odbornou starostlivost'ou.

. 2. Prijímatel' zodpovedá Posk}tovatel'ovi za Realizáciu aktivít Projektu a UdrŽatel'nost'
Projektu v celom rozsahu za podmienok uveden ch v Zmluve o poskynutí NFP. Ak
Prijímatel' realizuje Projekt pomocou Dodávatel'ov alebo in 'ch zmluvne alebo inak
spolupracuj cich os b, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
Posk}'tovatel' nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu Zodpovedn za akékol'vek
porušenie povinnosti Prijĺmatel'a voči jeho Dodávatel'oví alebo akejkol'vek tretej osobe
podiel"aj cej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskyovatel'a vo
vztähu k Projektu je Prijímatel'.

3. Prijímatel' je povinn , zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu aobdobia
Udržatel'nosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej
poVinnosti Prijímateľom je podStatn 'm porušením Zmluvy o posk},tnutí NFP a Prijímatel'
je povinn 'Vrátiť NFP alebo jeho čast'v srilade s článkom 10 YZP av s lade s článkom 7l
odsek 1 všeobecného nariadenia vo v'ške, ktorá je rimerná obdobiu, počas ktorého došlo
k porušeniu podmienok v d sledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V d sledku toho, Že uzavretiu Zmluly o posk},tnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti
o NFP podl'a Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadatel'om Prijímatel'a podmienky
obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v s lade s $25 zákona o prispevku z EŠIF
prenesené do Zmluvy o poskynutí NFP, zmena Prijímatel'a je moŽná len rrynimočne,
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s predchádzaj cim písomni/m s hlasom Posk}lovatel'a a po splnení podmienok
stanovcn zch v Zmluve o posk}1nutí NFP- Zmena Prijímatel'a rn že brĺ' schválená
postupoln aza podmienok stanovenych v článku 6 odsek 6.3 zmlurry pre u_|,znamnejšiu
zrnenu iba r pripade. ak:

a) v jej d slcdku ned jde k porušeniu žiadnej z podmienok poskynutia príspevku, ako bo]i
definované v príslušnej y zve, Ĺo znamená' že aj nov Prijímatel' bude spĺ ať vsetty
podmienky posk)'tnutia prĺspeVku, a

b) táto Zmena nebude rnat' Žiaden negatíVny Vplyv na vyhodnotenie podmienok poskynutia
príspcvku, za kĺorych bol vybran ' Projekt s p vodn1y'm Prijímatel'om u po.tuu"ní
žiadatcl'a, a

c) Lálo zmena nebude mat' Žiaden negatívny vplyv na ciel' Projektu podl'a čIánku 2 odsek
2'2 zlĺlwy a na čel Zmluvy o poskynutí NFP a na Meratel'né ukuzovatele Projektu,
pričom Prijĺmatel'musí prcukázat', Žc uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímatel' zabezpečí, Že tretia osoba, ktorá by mala by, nov]i/m Prijímatel'om' osobitn] mprávnym konom, ktorého častníkom bude Posk}'toVatel'' vst pi do Zmluvy
o poskynutí NF'P namiesto Prijímatel'a, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala by'nov._ilm Prijímatel'om, univerzá]nr,ĺn
právnym náStupcom Pľijímatel'a.

Ak Prijímatel'porušĺ povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy
o posk}tnutí NlrP a Prijĺmatel'je povinn]y' Vrátiť Nľ-P alebo jeho časť v srilade s článkom l0
VZP a v sr]iade s článkom 7l odsek l všcobecného nariadenia vo rn- ške, ktorá je merná
obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v d sledku vzniku Podstatnej zmeny
Projcktu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného
alebo zhodnoteného v rámci Projektu' kton|' tvorí s čast' iníŤaštruktriiy, ak k nemu d jde
v období piaĺich rokov od Finančn ho ukončenia Projektu a budri naplnené a.i ľaisĺe
podlnienky pre Podstatnri zmenu Projektu lrypl ,vajr]ce z definície Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v článku l odsek 3 VZP alebo z článku odsek 4 VZP. Ák d jde
k vzniku Podstatnej zrneny Projektu v zmysle predchádzajricej Vety, ide o podstatné
porušenie Zmlwy o posk).nutí NF'P a Prĺjímatel' je povinn . Vrátiť NFP alebo jeho čast,
v sťllade s článkom l0 VZP a v sri]ade s článkom 7l odsek l všeobecného nariádenia vo
v 'ške, ktorá je rjmcrná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v d sledku
vzniku Podstatnej zmeny projektu.

6' Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujri poskyovat' si všetku potrebn sličinnost, na plnenie
závdzkov z tcjto Zrnluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zm\uvná strana za lo, že
druhá Zrnluvná Strana neposk},tuje dostatočnri poŽadovanĹr s činnosť, je povinná ju
pĺsomne VyZVal" na nápravu.

7. Prijírna1el' je povinn u7'atváÍal' zInluvné vzt'ahy v sĹrvislosti s Realizáciou Projektu
S tretími stranami 1iuhradne v písomnej forme, ak Posk},toVatel'neurčí inak.

8. Prijímatel' je povinn , riadit' sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a
komunikácic pre prijímatel'ov NFP Zverejnenou na webovom sídle Poskyovatel'a.

Článok3 VEREJNE oBSTARÁVAN|E SLUŽIEB, TovARov A PRÁCPRlJiMATEĽoM

l ' Prijĺrnatel' m á právo zabezpečit' od tretích os b dodávku sluŽieb, tovarov a stavebn ch prác
potrebn'ch pre realizáciu aktivít Projektu a sr]časne je povinn , dodržiavať princípy

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti,
vrátane pos denia konfliktu záujmov, hospodámosti' efektívnosti, proporcionality,
rjčinnostĺ a čelnosti.

2. V závislosti od preukázatel'ného začatia postu pu zadávania zékazky Prijímatel, postupoval
alebo bude postupovať podl"a zákona o Vo (preukĺízatel'ne začat po.,up po'l7.4)orc)
alebo postupoval podl'a zákona č. 2512006 Z. z' (1:reukiuateľne začaty postup do
1'7.4.20|6). Odkazy na ustanovenia zákona č. 2512006 Z. z. sri ďalej u te*te uuááruné
v zátvorke.

3. Prijímatel'je povinn 'postupovat' pri zadávaní z-ákaziek na dodanie sluŽieb, tovarov a
stavebn'ch prác potrebn; ch pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách tychto
zákaziek v s lade so zákonom o Vo alebo v srilade so zákon om č.25/2006 Z.z. v závislostĺ
od preukĺĺZatel'ného dátumu začatia postupu zadávania zžknzky- Ak sa ustanovenia zákona
o Vo alebo zákona č. 25/2006 Z' z. na Prijímatel'a alebo danri zákazku nevzt,ahujri, je
Prijímatel' povinn; postupoval' pri zad,ávaní z'ákaziek podl'a pravidiel up.uu"ny"ľ,',,
Jednotnej príručke pre žiadatel'ov/prijímatel'ov k procesu a kontrole Vo/ obstaráVania
(v prípade postupu podl'a ziíkona č. 2512006 Z. z. podl'a MP CKo č. 12, veĺzia2).Prijímate l,je povinn ' pri zadávaní zákaziek podl'a $ 1 17 zákona o Vo ($ 9 odsek s záI<ona ĺ. islzoos
Z' Z') postupovat'sp sobom upravenym V Jednotnej príručke pre Žiadatel'ov/prijímatel'ov k
procesu a kontrole Vo/ obstarávania (3.3'7.2.6 Systému riadenia sŠlľ verzĺá : a N4p cxo
č. 14, verzia2 pre zákazky podl,a zákona č.2512006 Z. z').

4- Žiadost'o vykonanie kontroly doručuje PrUímatel'prostrednĺctvom evidencie Komunikáciav ITMS2O14+, bez potĺeby elektronického podpísania' alebo e-maĺlom alebo
prostredníctvom elektronickej schránky, pokial' nie je predkladanie dokumentácie v článku
4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté in m sp sobom). Prijímatel'je povinn1y'
zaslat' Poskyovatel'ovi kompletn dokumentáciu z obstarávania tovarov, sluŽieb,
stavebnych prác a srlvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 20 l 4+, ak Posk}toVateI;
neurčí inak. Prijímatel' predkladá dokumentáciu podl'a predchádzajricej vety v iehotách
a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Posk}.ovatel' neurčí inak. Kompletn
dokumentáciu Prijímatel' predkladá cez ITMS2o14+, pričom je povinn , evidovat,
.iednotlivé časti dokumentácie samostaÍne, aby celkou.ii objem dát za jeánu prílohu
neprekročil l00 MB. PoskyoVatel'nieje oprávneny poŽadovat'predloženie dokumentácie
aj písomne a rovnako nieje oprávnen] požadovat'elektronické predkladanie dokumentácie,
ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. spríStupnená cez ITMS2Ol4+. Rozsah
dokumentácie, ktoru Prljímatel' povinne predkladá cez ITMS 2Ol4+ je definovan , v
riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a t}pu zákazky, so zoh|'adnením ustanovenia
{ 49 ods. l v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto poVinnosti
závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu' ako aj od skutočnosti, eĺ 1. .j"toelektronická podoba vyuŽívaná alebo zverej ovaná aj v in ch informačn ch ,y.ten'o.t,
napr. elektronick'ch prostriedkoch určen 'ch na zadávanie zákaziek Vo (poznámka:
Prljímatelia sĺr povinní lryužívat' elektronick. prostriedok po l8.l0.2018 v prípade
nadlimitn]i?ch a podlimitn'ch zákaz'iek Vo od 31.03.2022 sa povinnost' pouzíuuniu
elektronického prostriedku _ elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou
hodnotou, okrem postupu zad,ávanĺa ztl<azlek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH
vprípade tovarov aslužieb, do 180000 eur bez DPH vprípade stavebnych prác ado
260 000 eur bez DPH v prípade sluŽieb podl'a prílohy č. l zákona o Vo bez oslovenia
vybran. ch záujemcov). Prijímatel'je v každom prípade povinn , V ITMS2O14- najprvzaložit' objekt Vo. Je akceptovatel'né, ak Prijímátel' uvedie prostredníctvom
h}pertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnen v elekľonickom prostriedku
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použitom na če|y zadávania zákazky (tyka sa napr. zákaziek zadávan ch s lyužir m
elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje

s bor ridajov zachyĺávajucich priebeh zadávania zikazky, }Ťátane uzawetej zmluvy, resp.

od 3|'03.2022 zžkaziek zadávul ch zjednodušen1 m postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovarya služby) alebo ak Prijímatel'predloŽí cez ITMS20I4+ prihlasovacie ťrdaje,

ktoré zabezpečia. Že Posk}'tovatel' bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je

nahratá V elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVo/elektronickej platformy), a to

pre ričely vj'konu finančnej kontroly,&ontroly. Poskytovatel'je povinn ' s ohl'adom na

podmienky uvedené v predošlej vete vyŽadovať predloŽenie dokumentácie cez ITMS

2Ol4+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej

dokumentácie určí Poskyovatel'. Prijímatel' sričasne s dokumentáciou predkladá

Posk}'tovatel'ovi aj čestné vyhlásenie, vktorom identífikuje.Projekt akontrolované
obstarávanie služieb, tovarov a stavebn 'ch prác. Sričast'ou tohto čestného vyhlásenia je

sťrpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a lyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je riplná, kompletná aje ĺoĺožná s originálom dokumentácie obstarávania

sluŽieb, tovarov, stavebn 'ch prác alebo in ch postupov. Sričasne Prijímateľ vyhlási, Že si

je vedom , Že na zák|ade predloženej dokumentácie lykoná Posky4ovatel' Íinančnri

kontrolu ajej možné závery sri uvedené v odseku 14 tohto članku YZP. Y pipade, že

dokumentácia predloŽená cez ITMS2014+ nie je komplemá, Prijímaĺel" je povinn
predloŽiť aj ch ,bajricu časť dokumentácie cez ITMS2O14+ na základe Žiadosti

Poskyovatel'a o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej

podobe. Uvedené sa ĺ ka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2O14+

nečitatel'ná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto

odseku, Poskyovatel'ho vyzve, aby tak \Ykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo

v'_lzve Poskyovatel'a. V prípade, ak Prijímatel'ktorékol'vek vyhlásenie podl'a tohto odseku

napriek v zve Poskytovatel'a nepredloží, m Že by't'uvedené kvalifikované ako podstatné

porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Lehoty na v'kon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebn]ich prác

začínajli plynriť prv'm pracovn 'm d om nasledujricim po evidovaní prijatej žiadosti

Prijímatel"a o vykonanie kontroly. Prijímatel' je zátrove v prípade nadlimítn 'ch a

podlimitn,ch zákazíek verejného obstarávania azákaziek snízkou hodnotou (ak bolí

zadávané s vpŽitím elektronickej platformy) povinn ' sprístupnit' elektronickri podobu

kompletnej dokumen!ácie pre čely v konu kontroly/finančnej kontroly Poskyovateľovi,
a to zríadením prístupu do elektronického prostriedku pouŽitého na elektronickri

komunikáciu. S časťou elektronickej podoby dokumentácie sĺr aj audítné záznamy o

všetk 'ch konoch vykonan ch v pouŽitom elektronickom prostriedku.

Poskyovatel' vykoná finančníl kontrolu obstarávania tovarov, sluŽieb' stavebn 'ch prác

a s visiacich postupov v zmysle zäkona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upraven ch v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Vykonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebn ch prác a srivisiacich postupov Zo strany Posk}4ovatel'a nie je

dotknutá v'lučná a konečná zodpovednost' Prijímatel"a ako verejného obstarávatel"a,

obstarávatel'a alebo osoby podl'a $ 8 zäkona o Vo ($ 7 zá<ona č. 2512006 Z- z-) za
vykonanie Vo pri dodržaní všeobecne záv'ázn ch práwych predpisov SR a EÚ, tejto

Zmluvy, Právnych dokumentov azžkladn ch princípov Vo. Rowrako nie je vj'konom

finančnej kontroIy Posk}tovatel'om dotknuĺá v'lučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa
za obstarávanie v prípadoch' ak Prijímateľ nie je povinn posfupovať podl'a zákona o Vo
(alebo podl'a zákonaé.25/2006 Z. z.). Prijímatel'berie na vedomie, že vykonanim finančnej

kontroly Poskyovatel'a nie je dotknuté právo Poskyovatel'a alebo iného oprávneného

orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas

nypeftexroveno llnKu ooKiv na doKumentaclu zvereJnenu v elektronickom prostriedku

Stua 2O z 7O

celej doby učinnosti Zmluvy o poskynutí NFP ďalebo po ukončení realizácie projektu

v nadviiznosti na zistenia, ktoľé budri vypl vať z tejto opätovnej kontľoly/novej

kontroly/vládneho auditďoverovania a ktoré m žu byt'odlišné od zistení predchádzaj cich
kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditďoverovania, a to

napríklad v d sledku aplikácie postupov vychádzaj cich z metodickych usmernení'

rozhodnutí a v kladov ch stanovísk ÚVo alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie
s EK alebo in ľni oľgánmi SR a EU, s odlišné od zäverov predchádzajlicej kontroly,

Posk}'tovateľ je opráwen1 na základe záverov z novej konroly uplatniť v plnej vj'ške voči
Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanoven 'ch v zákone

o Vo (alebo v zákone č,. 2512006 Z. z.)' ĺesp. postupov pri obstaĺaní zákazky, na ktoni sa

zákon o Vo (alebo zžk'onč.2512006Z.z.)nevzťahuje. Zmluwé strany sa osobitne dohodli,

že v prípade, ak kontroln ' orgáďauditn ' orgĺĺn podl'a článku 12 VZP odlíšn ' od

Posk}tovateľa identifikuje Nezrowalosť l'ypl vajricu z Vo vo vzťahu k Prijímateľovi,
spočívajĺrcu v porušení prárĺrych predpisov ďalebo pravidiel pre posky'tovanie pomoci z
EŠIF v s vislosti s Vo, porušením pravidiel a postupov Vo stanoven 'ch v zákone o Vo
(alebo v zákone č. 2512006 Z. z.) a|ebo vypl 'vajricich z prál,nych predpisov a právnych

aktov EÚ k problematike Vo ďebo z obvyklej praxe (best practíse) aplikovanej

kontroln ,mi alebo auditn ľni orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskyovateľa a bez

ohľadu na štádium, v ktorom sa proces Vo nachádza a v d sledku takejto Nezrovnalosti

vznikne povinnosť wátiť NFP alebo jeho čast', Prijímateľ sazaväzlje takto vyčíslené NFP
alebo jeho časť vrátiť v silade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vypl vaj cich z

$ 41 alebo 4la zákona o prĺspevku z EŠ|F.

Prijímatel'je povinn ' v závislosti od charakteru obstarávania sluŽieb, tovarov a stavebn ch

prác postupovat'pri predkladaní dokumentácie obstaľávania sluŽieb' tovarov a stavebn 'ch
prác na vj'kon kontľoly podl'a kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému

riadenia EŠIF a v prípade posĺrpov pri obstaraní zákazky, na ktoni sa zákon o Vo (zakon

č. 2512006 Z. z.) nevzťahu1e podľa metodického pokynu cKo č. 12 v príslušnej verzii,

resp' podl'a Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímatel'ov k procesu a kontrole verejného

obstarávaniďobstarávania. Minimálny rozsah dokumenĺacie, ktoru Prijímateľ povinne

predkladá cez ITMS 2014+ je definovan ' v Jednotnej príručke pre Žiadatel'ov/prijímatel'ov

k procesu a kontrole verejného obstarávaniďobstarávania.

Kontrolu pravidiel a postupov stanoven 'ch zákonom o Vo (zákonom č. 2512006 Z. z.)
r,ykonáva Poskytovatel' v závislosti od fiayletapy časového procesu Vo atypu zäkazky
ako:

a) Prvu ex- ante kontrolu pred lyhlásením Vo (prvá ex- ante kontrola nieje povinná

a Prijímatel' sa m že dobrovol'ne rozhodnriť predloŽiť dokumentaciu na prui ex

ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetk 'ch nadlimitn ch postupov

zadávaĺia zitkaziek a podlimitn 'ch zákaziek na stavebné práce)' prvá ex ante

kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,

b) Druh ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s lispešn 'm uchádzačom (druhá

eX- ante kontrola nie je povinná a Prijímatel' sa m že dobrovol'ne rozhodnriť
predložiť dokumentáciu na druh ex ante kontrolr\ ak ide o nadlimitnri zákazku,

ktorá nie je predmetnom kontroly ÚVo podľa $ 169 ods. l písm. a) aŽ c) zákona
o Vo), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podl'azákona o finančnej kontrole'

c) Štandardnri alebo následnli ex- post kontrolu, eX post je vykonávaná podľa zákona
o finančnej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zml v s lispešn m uchádzačom po ich podpise (kontrola

dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade' ak

CI

6.

' 7.
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Prijímatcl' návrh dodatku dobrovol'ne predloží Poskytovateľovi za rlčelom
vykonu finančncj kontroly a ide o zmenu zrnluly, ktorá bola vj'sledkom
nadlimitného postupu ZadáVani a zákazky) kontrola dodatkoV je vykonávaná podl'a
zákona o finančnej kontrole'

8' I.inančn kontIolu postupov pri obstaráVaní zákazky, na ktoru sa zákon o Vo (zakon
č' 2512006 Z' z.) nevzÍ'ahuje vykonáva Poskytovatel' v závislosti od rozsahu a pľedmetu
ako:

a) Druh eX an1'e kontTolu pred podpisom zmluvy s rispešn;ilm uchádzačom (druhá ex
an1e kontrola nie je povinná a Prijímatel' sa m Že dobrovol'ne rozhodnrit'predloŽĺt'
dokullentáciu na druh ex ante kontrolu Posk}'toVatel'ovi, ak ide o z'ákazku na ktoru
sa zákon o Vo, resp. zákon č. 2512006 7'' z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo
finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite
nadlimitnej zákazkyl zad,ävan osobou" ktorej posk}1ne Verejny obstaráVatel'Viac
ako 50% alebo 50% a menej finančnych prostriedkov na dodanie tovaru,
usku1očnenic stavebn/ch prác a poskynutie sluŽieb z NFP),

b) Štandardnri alebo následnťl ex- posl kontrolu (Prijímatel'predkladá dokumentáciu
na následnrl eX post kontrolu Poskyovatel'ovi v prípade dobrovol'nej Žiadosti
Prijímatel'a o vj,kon druhej ex ante kontroly podl'a písm. a),,

c) Kontrolu dodatkov zrnlriv s rlspešn m uchádzačorn.

9. V prĺpade druhcj ex- ante ak Prijímatel' podpíše zmluvu s rispešnym uchádzačom pred
riadnyn ukončením tejto kontroly a Poskyovatel' identifikuje pri ex post kontrole Vo
ncdÔstatky" ktor mali alebo mohli mat'Vplyv na 4lsledok Vo' určí zodpovedaj cu v'šku
cx antc finančnej opravy alebo nepľipustí vj,davky vypl vajrice z predmetnej zrnluvy do
llnancovania v plnom rozsahu.

l0. Poskylovate]' je povinnj, vykonat' Íinančnťr kontrolu obstarávania služieb, tovarov,
Stavebnych prác a s visiacich postupov v maximálnych lehotách určen1'ch v Systéme
riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Posk}1oVatel' vyzve Prljímatel'a na doplnenie ch1 baj cich
náIcžiĺostí alebo in;í'ch poŽadovanych dokladov alebo infomácií sa lehota na vykon
finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na v_y'kon finančnej kontroly trvá, až kym
nepomin prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na u. kon finančnej
kontroly sa prerušuje d oln odos]ania vjlzvy Prijĺmatel'ovi. D om nasleduj cim po dni
doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokuIncntácie alebo ch ,bajricich náleŽitostí alebo
in; ch poŽadovan1 ch dokladov alebo infonnácií PoskytoVatel'oVi pokračuje plynutie lehoty
na vykon finančnej kontroly Vo. Ak nie je dodrŽaná lehota na u_y'kon kontroly z d vodov
na sl.rane Posk)'tova1el'a" je Posky.tovatel' povinnj' infomovat' Prijímatel'a o d vodoch
ncdodrŽania termínu, ako aj o novom predpok]adanom temíne vydania návrhu
SpráVy/spráVy z kontľoly. Pri nedodržaní oznátneného predpokladaného termínu
Poskyovatcl' opakovane zabezpeči inlomovanost' Prijímatel'a Za rovnak1 ch podrnienok.

12' Poskyovatel' je oprárrren ' V od vodnenych prípadoch v rámci in; ch nevyhnutnych
konov slivisiacich s v konom kontroly z vlastného podnetu prerušit' v'kon finančnej

konrroly podl'a odseku l0 v spojení s odsekom l 1, pričom od tohto momentu lehota najej
vj'kon prestane pl)nťlť. Posk}toVatel'o t jto skutočnosti bezodkladnc infomuje Prijímatel'a
sp sobom dohodnut;ilm v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskyovatel' alebo ním určená osoba má právo Zličastniť sa na procese Vo vo fäze
otvárania pon k a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak
Posk}tovatel' oznámi Prijímatel'ovi svoj záujem z častnit' sa na otváraní ponrik alebo ako
člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prĺjímatel'je povinny oznámit'
Posk}tovatel'ovi termín a miesto konania otvárania ponrik/vyhodnotenia ponrik najmenej 5
dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnri srivisiace administratíVne kony spojené
s čast'ou Posk}tovatel'a na otváranĺ pon k, resp. v komísii na lyhodnotenie ponrik.

|4. Poskyovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly m že v rámci záverov:

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

b) Pripustit' vj,davky vzniknuté z obstarávania sluŽieb, tovarov a stavebnych prác do
financovania v plnej r4 ške,

c) Y yzvať Prijímatel'a na odstránenie identifikovanj,ch nedostatkov,
d) Nepripustit'v- davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebn ,ch prác

do financovania v celej v,ške, resp. vyzvať Prijímate]'a na opakovanie procesu
obstarávania služieb, tovarov a stavebn ,ch prác,

e) Udeliť finančnir opraw na r1'davky vzniknuté z obstarávania sluŽieb, tovarov a
stavebnych prác pred pripustením časti v davkov do financovania (eX -ante
finančná oprava),

ť) Udelit' finančn opraw na v_ildavky vzniknuté Z obstaráVania služieb, tovarov a
stavebn ,ch prác po tom' ako boli tieto vj,davky uhradené Zo strany Poskyovatel'a
Prijímateľovi (eX -post finančná opľava) postupom podl'a {j 41 alebo 4la zákona
o príspevku z EŠIF vprípade Vo; Prijímatel' je povinn1 Vrátit'NFP alebo jeho

časť v srilade s článkom l0 VZP,
g) Udelit' finančn opraw na rrydavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovaľov a

stavebn 'ch prác po tom' ako boli tieto rrydavky uhradené Zo strany Posk},1ovatei'a
Prijímatel'ovi (eX -post finančná oprava) zaslaním Žiadosti o vrátenie NFP alebo
jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanri podl'a zákona o Vo,

h) Uplatniť finančn opravu aj na všetky d'alšie rnizdavky viaŽuce sa k postupu
zad,ávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplylom alebo
moŽn;|um vplyvom na jej vj'sledok (uvedené sa t ,ka aj dodatkov k takejto
zmluve/rámcovej dohode)'

15. Vprípade, ak Posk}'tovate]' neoboznámi Prijímatel'a (nezašle nár,ĺh čiastkovej správy
z kontroly/náVrh sprálry z kontroly, resp. čiastkovri správu z kontroly/správu z kontroly)
v lehote určenej na vykon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebnych
prác a srivisiacich postupov (a nedošIo k prerušeniu plylutia lehoty alebo k predĺŽeniu
lehoty), Prijímatel' nie je oprávnenj, uzatvorit' Zmluvu s spešnj'm uchádzačom ani vykonat'
in1i' likon, ktorého podmienkou je lykonanie a ukončenie finančnej kontroly
Poskyovatel'om. Uzatvorenie zmlulry s ťlspešn 'm uchádzačom, resp. lykonanie iného
konu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného

obstaráVania), m že by'považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP.

il Poskyovatel'jc oprávncny v od vodnenych prípadoch lehotu na v. kon finančnej kontroly
prcdĺžiť. Poskyovatel' o prcdĺŽení lehoty bezodkladnc informuje Prijímatel'a sp sobom
dohodnutym v článku 4 Zrn]uvy o poskynutí Nľ'P.

] plati finančny lilnit verejného obstalávatcl'a, ktorj, poskytol 50% a mcnej finančn1'ch prostriedkov na
dodanic tovaru, uskutočncnie stavebnj,ch prác a poskytnutie sluieb z NFP iTE Strana 23 z 70
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hospodárskej s ťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedn ' za následky spojené s identifikovaním tj,chto
skutočností zo strany Poskytovatel'a.

23. V prípade, ak Posk}tovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo ďalebo
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností lrypl 'vajricich zprávnych predpisov

SR a z prálĺ:lych aktov EÚ ďalebo
c) porušeníe zásad, princípov alebo povinností vypl ,vaj cich z Jednotnej príručky pre

Žiadatel'ov/prijímatel'ov kprocesu akontrole Vo/obstarávania alebo
in 'ch Prárĺlych dokumentov, zY zvy, z usmernení' metodick ,ch pokyrov CKo,
stanovísk azistení co, oA' EK alebo in ch orgánov EÚ, ktoré sri pre
Poskytovatel'a závdzné av d sIedku aplíkácie ktor ch sa vylučujri v davky
z r,ykonaného Vo z financovania,

to Všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebn 'ch prác
s spešn ĺn uchádzačom a ak ned jde k odstráneniu protiprávneho staw, Poskytovatel'
nepripustí vj,davky' ktoré vznikn Z takéhoto Vo do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatní zodpovedajircu vj'šku eX- ante finančnej oprar.y, ak zárove vyhodnotí, Že

opakovaním procesu Vo by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade
návrhu na uzatvorenie dodatku k existujricej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo
stavebn 'ch prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenio t'kajrice sa
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej Vete tohto odseku použijri obdobne, ak došlo k
identífikovaniu obdobn ,ch nedostatkov.

24' V prípade, ak Poskyovatel'identifikuje:

d) nedodržanie princípov a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl vajricich z právnych predpisov SR a
z právnych aktov pÚ ďalebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl vajricich z Právnych dokumentov, z
Yyzvy, z usmernení' metodick 'ch pokynov CKo, Jednotnej príručky pre
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole Vo/obstarávania, stanovísk a zistení co,
oA, EK alebo in,ch orgánov EÚ, ktoré sri pre Poskytovatel'azáväzné a v d sledku
aplikácie ktonj,ch sa vylučujri v'davky vypl 'vajrice z lykonaného Vo z financovanía,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a rispešného uchádzača, ale ešte pred rihradou
oprávnen 'ch vj,davkov v ŽoP, Vá'ahuj cou sa k opľármen 'm vj,davkom Projektu, ktoré
vypl'vajli z rea|izácie Verejného obstaĺávania (napr. na zák|ade záverov z finančnej
kontroly verejného obstarávania), Poskyovatel' nepripustí rn_Ídavky vzniknuté na zák|ade
takéhoto Vo do financovania t m sp sobom, že níe je povinn ' preplatiť Žiadosť o platbu
v rozsahu tak'chto v davkov, alebo sa po srihlase Prijímateľa stav konvaliduje
prostredníctvom ex- ante finančnej opraly. Vo veci určenia ex- ante opravy a sričasného
pripustenia kontrolovaného Vo k financovaniu postupuje Posk}tovatel' v zmysle
Metodického pokynu CKo č. 5 k rľčovaniu finančn 'ch opráv v príslušnej verzii, ktoré má
riadiaci organ uplat ovať pri nedodrŽaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
Konečné potwdenie ex_ ante finančnej opraly vydá Posk}tovatel'Prijímatel'ovi len po
splnení podmienok určen ,ch Poskytovatel'om. V davky vzniknuté z takéhoto Vo budri
m cť bl pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnen 'ch

v'davkov vo v'ške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k
existuj cej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebn 'ch prác medzi Prijímatel'om
a Dodávatel'om Projektu sa ustanovenie t'kajťrce sa pripustenia srivisiacich v'davkov do

16. 7lnluvné strany sa dohodli, Že vo vzÍ'ahu k Vo na hlavné Aktivity projektu, zadávanie
zákazky na ten ist] predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záVerom Z kontroly
uveden m v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, m že Prijímatel' opakovať
maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zäkazky podYa predchádzajlicej vety m že
by4' predmet obstarávania zmenen len v od vodnen ,ch prípadoch vypl ,vajricich

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky v}'tknuté Posk}tovatel'om v čiastkovej správe
z kontroly/správe z kontroly k predchádzaj cím Vo' Nové Vo musí by4'vyhlásené do 45
dní od doručenia čiastkovej sprály z kontroly/sprály z kontroly od Poskytovateľa
vzt'ahujircej sa k bezprostredne predchádzajťrcemu Vo. V prípade, že ani vo vá'ahu
k tretiemu Vo nebud závery z konĺro|y Posk}tovatel'a v srilade s odsekom 14 písmeno'
b) alebo e) tohto článku VZP' p jde o podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP zo
strany Prijímatel'a. Ustanovenia tohto članku sa rovnako vztähujri aj na in; druh
obstarávmia podl'a odseku 3 tohto článku VZP.

],'7 ' Prijímatel' berie na vedomie, Že potwdenie ex -ante Íinančnej opravy Zo strany
Poskyovatel'a je víazané na splnenie všetk ,ch požiadaviek' ktoré s Poskyovateľom
určené.

18. Prijímatel' sa zaväzuje zabezpeč,it' v rámci závazkového vzťahu s každ ,m Dodávateľom
Projektu povinnosť Dodávatel'a Projektu strpiet' v'kon kontroly/auditu sitvisiaceho
s dodávan 'm tovarom, službami a stavebn ,mi prácami do uplynutia leh t podl'a článku 7
odsek 7.2 zmluly' a to oprávnen ,mi osobami na \r''kon tejto kontroly/auditu aposkynriť
im všetku potrebnri sričinnost'. Prijímatel' sa zaväzlje zabezpečiť v rámci záväzkového
vzt'ahu s Dodávatel'om Projektu právo Prijímatel'a bez ak 'chkol'vek sankcií odstripiť od
zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijímatel'om a Dodávatel'om a v'sledky finančnej kontroly Posk},tovatel'a neumoŽ uju
financovanie rrydavkov vzniknutych z obstaráVania tovarov, služieb' stavebn ch prác alebo
in ,ch postupov.

19. Prijímatel' akceptuje skutočnost', že v davky vzniknut na základe Vo nem žu by,t'

Poskyovatel'om vyplatené sk r ako bude ukončená finančná kontrola zo strany
Posk},tovatel'4 resp. sk r ako bude potwdená ex- ante finančná oprava'

20' Prijímatel'berie na vedomie, Že lehota určená' resp. dojednaná pre administratívnu finančnil
kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plyn ť sk r ako bude Prijímatel' oboznámen ,

o kladnom u. sledku finančnej konfroly Vo, resp. po potvrdení určenia ex_ ante finančnej
opravy. Ustanoveniepredchádzajílcej vety neplatí vprípade' ak Žiadosť oplatbu
neobsahuje deklarované v'davky vzniknuté na základe obstaráVania služieb, tovaľov
alebo stavebn ,ch prác.

2l. Pľijímateľ si je vedom ' svojich povinnoslí zabezpečiť, aby pri vj'bere Dodávateľa bol
dodržan zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácíe konfliktu záujmov je
Posk},tovatel'opráVnenypostupovat'podl'a $4 odsek12zákonaopríspevkuzEŠIFalebo
podl'a in'ch všeobecne záv'áznych právnych predpisov alebo postupov upraven1 ch
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKo č. 5 v príslušnej verzii k
určovaniu finančn 'ch opráv, ktoré má riadiaci orgán uplat ovat'pri nedodržaní pravidiel
apostupov verejného obstarávania avMetodickom pokyrre CKo č. 13 kposudzovaniu
konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

22. Prijírnatel' si je vedom1 povinností spojen 'ch s rešpekĺovaním pravidiel čestnej
hospodárskej s ťaže azäkazu protípráVneho konania pri vj,bere Dodávatel"a. Prijímateľje
V procese obstaráVania tovarov, služieb, stavebn 'ch prác povinn , postupovať s odbomou
staľostlivosťou za čelom preverenia, či v rámci Vo nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej

Strana25 270 SÍrana26 z70



Íinancovania a ex- ante finančnej opravy uvedené V prvej Vete tohto odseku pouŽijťr
obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

25. V prípade eX- ante finančnej opralyje Prijímatel'povinn]i pri predkladaní žiadosti o platbu
postupovat' naslcdovne:

a) nepotvrdená ex_ ante finančná oprava (neuzalvoreny dodatok k Zm]uve o posk},tnutí
nenávratného finančného príspevku) Prijímatel' predkladá Žiadosť o platbu
zahŕ aj cu všetky vj'davky vrátane vydavkov za nepotvrdenĺr ex- ante finančnťl
opravu a Poskyovaĺel'zníži oprávnen sumu v predloŽenej žiadosti o platbu;

b) potvrdená eX- ante finančná oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o posky4nutí
nenávratného finančného príspevku) Prijímatel' predkladá Žiadosť o platbu
zahiŕnjÚcu všetky vydavky, avšak nárokuje si sumu znížen o potvrdenťl eX_ ante
ĺinančn opravu' Posk},toVatel' nie je povinn ' uzavriet' dodatok k zmluve
o poskynutí ncnávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex_
ante finančnej opravy. Poskytovatel' zohl'adní uplatnené v 'šky ex- ante finančn ch
opráv následne, ak sa lyskync in , d vod na Zmenu zmluvy o poskynuti
nenávratného finančného príspevku (na uzawetie dodatku k zmluve o posky4nutí
nenáVratného finančného príspevku) a zárove si určí pravidlá na frekvenciu zmien
zmluvy o poskynutí nenávratného finančného pľíspevku z tifulu uplatnenia ex- ante
finančnych opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na V ,šku

uplatnenych ex- ante finančnj/ch opráv alebo počet Vo dotknut; ch ex_ ante finančnou
opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupoV obstarávania, spolu s určením percentuálnej v,šky
finančnej opravy prisl chajrĺlcej konkrétnemu porušeniu, podl'a ktorého postupuje
Poskyovatel' pri určení ĺinančnej opravy a ex_ ante finančnej opravy, tvorí Prílohu
Metodick ho pokynu č. 5.

21. Ak v sťrladc s V zzvou vyplyvala pre Žiadatel'a povinnost'spočíVaj cu V tom, že žiadatel'je
povĺnnj' predložit' kompleh dokumentáciu Z procesu Vo v rámci konania o Žiadosti
o NIrP vo vzt'ahu k Vo špccifikovanému vo Vjzzve" ako preukĺízanie splnenia podmienky
posky4nutla príspevku v konaní o Žiadosti o NFP, Posk},tovatel' má povinnost' vykonat'
opätovn kontro]u takéhoto Vo po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnu
konĺrolu Vo podl'a $ 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohl'adom na fáZu' V akom
sa prcdmetné Y() nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

28. Na postupy zadávania z'ákaziek uskutočncné pre r4jĺdavky vykuované zjednodušen m
sp sobom vykazovania Sa ustanovenia tohto článku nevzt'ahuj ; t mto nie je dotknuté
ustanoVenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

29 Prijírnatel" nesmie uavriet' zmluvu, koncesn zmluvu alebo rámcovli dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majri povinnost'Zapisovat'sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sťr zapísanĺ v registri pafinerov verejného sektora alebo ktorych
SubdodáVatelia alebo subdodávatelia podl'a Zákona č. 3\5/2Ol6 Z. z'. o ĺegistn partneroV
verejného scktora a o znene a doplnení niektor,ch z'ákonov v znení neskorších predpisov,
ktorí majťr povinnost' zapisovať sa do registra partnerov Verejného sektora' nie sťr zapísaní
V registri partnerov verejn ho sektora. Zákazpodl'a predchádzaj cej Vety sa nevzt'ahuje na
rámcovťt dohodu, ktorĹr uz'aÍváraj,Ú s Prijírnatel'om v]llučne dvaja alebo viacerí uchádzači,
ktorí s fyzick ,lni osobami a ktorá sa t ,ka poskyovania služieb. Prijímatel' nesmie
uzavľieť ztnluvu, koncesn zmluvu alebo rámcovrĺ dohodu s uchádzačom, ktory má
povinnosť zapisovať sa do registra partneľov verejného sektora a ktoľého konečn m
uŽívateľorn v1|zhod zapísanjzm v registri partnerov verejného sektora je niektor, z

verejn1 ch funkcionárov podľa $ 1 l ods. l písm. c) zákona o Vo (ľ'ka sa aj
konečnjzch užívatel'ov q hod subdodávatel'a tohto uchádzača, ktory má povinnosŕ
zápisu do registra partnerov verejného sektora).

30' Posk}'tovatel'm že odmietnuť vj'kon finančnej kontroly Vo v prípadoch, V kton_;,ch mu
povinnosť Vykonat'tak 'to typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠlF alebo Právny
dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímatel'a o r.ykonanie
finančnej kontroly Posk1,tovatel'ovi v prípadoch, v ktor,ch zo Systému riadenia EŠlF alebo
Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá
Posk}'tovatel'ovi povinnost' vykonat'takj,to typ kontroly, nebude Žiadost' Prijímatel'a
považovanázazačiatok finančnej kontrolypodl'a prvej Vety $ 20 ods. l zákona o finančnej
kontrole a audite.

Clánok 4 PROJEKTUPovINNosTI sPoJENÉ S MoNIT0RoVANÍM
A PosKYToVANĺM INFoRMÁCIĺ

l' Prijĺmatel'je povinny počas platnosti a činnosti Zmluvy o poskynutí NFP pravidelne
predkladat' Poskyovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie daje potrebné na
monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovatel'om, a to:

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

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

''vj'ročná") a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realízácie aktivít Projektu
(s príznakom,,záv ereč,ná"),

c) Následnri monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas
obdobia Udržatel'nosti Projektu, prípadne ak ĺo uĺčí Posk},tovatel''

2- Prijímatel'je povinn] predkladat' Posk}toVatel'ovi spolu s každ 'm z čtovaním zálohovej
platby, priebeŽnou platbou alebo posk}tnutím predfinancovania dopl ujŕrce monitorovacie
lidaje k Žiadosti o platbu.

Prijímatel' je povinn ' počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovatel'ovi
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,v1ĺočná'') za obdobie kalendárneho roka od
1.1.rokundo31.12.rokun,najnesk rdo31. januárarokun+1.Prv'mrokom,ktor,je
rozhoduj ci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,u_ ročná,.), je
nasleduj ci rok po roku, v ktorom nadobudla ťlčinnost' Zm]uva o posk}1nutí NFP; ak
Zmluva o poskynutí NFP nadobudne ričinnosť nesk r ako l. l. roku n, prvá monitorovacia
správa Projektu (s príznakom ,,vj,ročná") obsahuje daje za obdobie od nadobudnutia
ričinnosti Zmluvy o poskynutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu rea|izácie hlavn 'ch
aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím činnosti Zm|uvy o poskynutí NFP' od Začatia
realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu, do 31.l2. roku n. Prijímatel'je povinn 'pred\oži|'za
monitorované obdobie, ktoré sa t] ka roku' v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít
Projektu' iba monitorovaciu správu s príznakom ''záverečná,','' t'j. monitorovaciu spráw s
príznakom''vj,ročná" Prijímatel' už nepredkladá.

Prijímatef je povinn ' do 30 dní od ukončenia Rea]izácie aktivít Projektu predložiť
Poskyovatel'ovi monitorovaciu sprálĺ: Projektu (s príznakom ,,záveĺečná")' Posk]ĺovate]'
je oprávnen , umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom

Ú

o všetk ch Zisteniach oprávnenych os b na

J

Y
Sĺĺaĺa27 z10

4.

a ániku okolností vylučujricich zodpoVednosť'
' ĺ ' -L ---:-^.. -L^ .i ^ int/.h



qzrvalelull yytruu zaplsalytil v rcgrsrl palm rov vereJneno seKtora Je nteKtory z

Strana2T z7O

je opráwen ' umožniť predloženie monitorovacej sprá\y projektu (s príznakom

a zániku okolností vylučujircich zodpovednosť, o všetkj'ch zisteniach oprávnen ch os b na
v kon kontroly alebo auditu, prípadne in ch kontroln 'ch orgánov, ako aj o inj'ch
skutočnostiach, ktoré maj alebo m Žu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu ďalebo na
povahu a ričel Projektu. Prijímateľ je povinn informovat' Posk}tovateľa o zavedeni
ozdramého režimu a zavedení nlitenej správy.

Prijímatel'je zodpovedn . za presnosť, sprárnosť, pravdivosť a plnosť všetk ch informácií
poskyovan'ch Poskytovatel'ovi. Monitorovacie sprály Projektu podliehajri vj'konu
kontroly Posky,tovateľom. Kontrola Dopl uj cich monitorovacích ridajov kŽiadosti
o platbu musí byt lykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou
administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby vzmysle zákona o finančnej
kontrole a audite.

9. o zmenách ť kajticich sa Projektu je Prijímatel' povinn ' informovať Posk}tovatel'a
v rozsahu podl'a podmienok upravenych v článku 6 zmluvy.

10. Posk}tovateľ je oprár'nen ' požadovať od Prijímateľa sprály ainformácie viažuce sa
k Projektu aj nad rĺíĺnec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto članku
a Prijímatel'je povinn ' v lehotach stanoven ch Poskyovateľom tieto správy a informácie
posk}tnliť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikan zny v'kon práva.

1l. ozmene podmienok pre projekty generujrĺce príjem (podl'a článku l a 5 odsek 8

všeobecného nariadenia) je Pľijímatel' povinn ' informovať Poskytovatel'a
v monitorovacích správach projektu v srilade s ods' l tohto článku VZP v rozsahu podlä
poŽiadaviek Posk}toVatel'a. Pri v1pracovaní aktualizovanej Finančnej anal 'zyje PrijímateI'
povinn ' zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predloŽení žiadosti o NFP.
Pri Projektoch generujricich príjmypodľa člĺínku 1 odsek 3 písmeno b) všeobecného
nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanri Finančnri anal ,zu spolu s Následnou
monitorovacou správou s príznakom ,'posledná". Pri Projektoch generuj cich príjmy podl'a
článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorj'ch nie je možné dopredu objektívne
odhadn ť príjem Prijímatel' predkladá Finančn anal ,zu s kalkuláciou Čist'j,ch príjmov
spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujlicich príjmy
podl'a čtánku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vyvríraj Čiste príjmy počas
Realizácie Projektu' ktor ch celkové oprárĺlené vj,davky sri rovné alebo niŽšie ako l 000
000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR' Prijímatel'má povinnost'deklarovat'čisté príjmy
v monitorovacej správe s pľíznakom 

',záverečná" a rormako ich aj vysporiadať a to

najnesk r pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu. Na Projekty generujlice príjmy,
ktorj'ch celkové oprárnené vj'davky sri rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR' sa nevztähuje
povinnosť monitorovania Čis$'ch príjmov.

12. Prijímatel'je povínn ' informovať Posk}tovatel'a o dodaní tovarov' poskynutí služieb alebo
vykonaní stavebn 'ch prác, ktoré boli dodanéiposkytnuté alebo lykonané po uhradení
Preddavkovej platby Prijímatel'om Dodávatel'ovi, a to zaslaním zírčtovacej faktriry a
prípadne ďalšej podpomej dokumentácie vo formáte Dopl ujricich lidajov k preukázaniu
dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinn ' informovať Poskytovatel'a o dodaní
tovarov, poskynutí služieb alebo vykonaní stavebn ,ch prác Bezodkladne po ich dodaní,
poskytnutí alebo vykonaní, nie však nesk r ako V lehote určenej Poskyovatel'om.

Článoks INFoRMoVANIEAKoMUNIKÁCIA
1. Prijímateľ je povinn ' počas platnosti aiičinnosti Zmluvy oposkytnutí NFP informovat'

Verejnost'o príspevku, ktory nazákladeZmluvy o poskynutí NFP získa' resp. získal formou

Ú 'o

',záverečná") aj v inom ĺemíne uvedenom v Príručke pre Prijímatelä, najnesk r však spolu
s pod,aním Žiadosti o platbu (s príZnakom ,,záverečnéĺ"); v takom prípade sa prvá Veta tohto

odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej spráVy Projektu (s príznakom

,,záverečná") je obdobie od činnosti Zm|wy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k
Začaĺiu ĺealizácie hlarn 'ch aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím ričinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu' do momentu Ukončenia
realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu ako
aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred činnost'ou Zmluly o poskynutí
NFP, Prijímatel'je povinn ' predložiť Poskytovate]'ovi monitorovaciu sprálu Projektu (s

príznakom 
',záverečná") 

za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia ričinnosti Zmluvy
o posk}'tnutí NFP alebo v inom temíne, ktor' l'ypl 'va z Príručky pre PÍijímateľa.

Prijímatel' sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy
Projektu je Prijímatel' povinn ' predkladať Poskyovateľovi každ ch l 2 mesiacov odo d a

Finančného ukončenia Projektu. Prijímatel'predkladá Následnri monítorovaciu sprálu do
30 kalendámych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kďendámy de

nasleduj ci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo d a Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie
následné monitorovacie sprály sa predkladaj každ 'ch l2 mesiacov ď do doby upl1ĺ:utía
obdobia Udržatel'nosti Projektu.

Poskyovatel'je oprár.nen ' neschváliť posledn Následn monitorovacíu spráw najmä v
prípadoch, ak:

a) by ĺ m ohrozil alebo ZnemoŽnil vysporíadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenía
Zmlwy o poskytnutí NFP s finančn ,m dopadom, ktoré existujti v čase jej predloženia,

b) je v ITMS20I4+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti' najmä však

v prípade sribežne prebiehajriceho trestného konania pre trestn ' čin srivisiaci
s Projektom,

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

článkom l2 YZP azístenía počas probiehaj ceho auditu/kontroly predbežne obsahujri
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluly o
poskynutí NFP s finančn 'm dopadom.

Prijímatel'je povinn ' predloŽiť Poskyovatel'ovi informrĺcie o monitorovan ch dajoch na
ĺrrovni Projektu v rozsahu a temíne určenom Poskytovaterom. Prijímatel' je povinn '

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2O l 4+ informovať Poskyovatel'a o Začatí a ukončení

realízácle každej hlavnej Aktivity Projektu. Príjímatel' je povinn ' Bezodkladne
prostredníctvom lTMs2014+ informovat'Posk}1ovatel'a okalendárnom dni ukončenia
Realizácie hlavn ch aktivít Projektu a kalendámom dni ukončenia aktivít Projektu. Na
Žiadosť Poskyovatel'a je Prijímatel' povinn , Bezodkladne alebo v inom termíne určenom
Posk}'toVatel'om predloŽit' aj iné informácie' dokumentáciu silvisiacu s charakterom
a postavením Prijímaĺeľa, s Realizáciou Projektu, ličelom Projektu' s Aktivitami
Prijímatel'a slivisiacimi s čelom Projektu, s vedením rlčtovníctva' a to aj mimo
poskyovania dopl uj cich monitorovacích dajov k Žiadosti o platbu, predkladania
monitorovacích správ Projektu alebo posky'tovania informácií o monitorovan1 ch rldajoch
na ĺrrovni Projektu podl'a prvej Vety tohto odseku.

Prijímatel'je povinn Bezodkladne písomne informovať Posk}toVatel'a o začaÍí a ukončení

akéhokol'vek sr]rdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímatel'ovi' o vzniku

8.

5.

6.

7
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Nl-P prostredníctvom opatrení voblasti infomovania akomunikácie uvedenych vtomto
čIánku VZP, oslatn ,ch ustanoVení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prljímale|' sa zav ,zuje, Že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie z'amerané
na verejnost' budťr obsahoVat' nasleduj cc informácie:

a. odkaz na Eur psku níu a znak Eur pskej rinie v s lade s požadovan mi grafick] mi
štandardrni;

b. odkaz na príslušny Íbnd alebo fondy' ktor, spolufinancuje Projekt s pouŽitím
nasledujťrcich označení EFRR Eur psky fond regionálneho rozvoja, ESF
Eur psky sociálny fond, ENRF _ Eur psky námom a rybrĺrsky lond a KF -
Kohézny fond; ak je Projckt financovan zviac ako jedného fondu, odkaz podl'a
predchádzaj cej Vety m Že pruímatel' nahradit' odkazom na EŠIF eur pske
štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušn1i fond sa vykoná formou
nasleduj ceho vyhlásenia: ,"l'ento projekt je podporen1 z ...... ", pričom sa doplní
konkr tny EŠIF' z ktorého sa posky,tuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného oP.

3' Ak má Prijímatel' zriadene webov sídlo, je povinnj' počas Realizácie aktivít Projektu
uveľejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu ciel"ov a vjlsledkov
I'rojektu. Rozsah infonnácie zverejnenej na webovom sídle Prijímatel'a musí by' prirneľany
vyške poskyovan ho NI.-P a musí zd raz ovat' finančn podporu z Eur pskej rinie.

4. V prípade pľojektov spolufinancovan ch z EI.RR alebo KF je Prijímatel' povinn , zabezpečit'
počas Realizácie aktiVít PÍojektu inštaláciu dočasného p tača na mieste reallzácíe Projektu,
ktoqj, spĺ a ticto podmienky:

- Celková v1 ška NlrP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v zakrlpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní
inlTaštrukt ry alebo stavebnjlch činností.

Dočasn1 pritač musĺ by' dostatočnc vel'ky a musí by4' umiestneny na mieste l'ahko
viditel'nom verejnost'ou.

l'rljímatel'je povinny nahradiť dočasny p tač uvedeny v odseku 4. tohto článku VZP stálou
tabul'ou alebo S1álym píltačom, alebo umiestniť stálu tabul'u alebo stály p tač V prípade
l'rojektu spĺ aj ceho podmienky V tomto odseku, bez ohl'adu na fond' z ktorého je NFP
poskyovan , a to najnesk r do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavn];/ch aktivĺt
Projektu. Povinnost' umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pritača sa vzt'ahuje na prípady,
ak Projekt, ktonj, spiiia tieto podmienky:

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

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní
inĺraštruktĺlry alebo stavebnych činností.

Sĺála tabu]'a alebo stály p tač tĺvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí bl
dostatočne vel'ky a musí by' umiestnen na mieste l'ahko viditel'nom Verejnost'ou.

6. Prijímatel' sa zaväz'uje uviest' na dočasnom p tači a na stálej tabuli alebo stáIom pritači
infonnácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP' v prípade dočasn ho p tača, stálej tabule
alebo stáleho p tača aj názov a hlavn ciel' Projektu. Prijímatel'jc povinn ' zabezpečiť' aby
inlormácic uvedené v predchádzajricej vete spolu Zaberali najmenej 25% dočasného pritača,

rcSp. stálej tabuIe alebo stáleho p tača.
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7. V prípade Projektov, ktoré nespĺ aj podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP,
je Prijímatel'povinn ,zaistit'informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom,
že Projekt je spolufinancovany z EŠ]F minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej
velkosti A3) a to na mĺeste l'ahko viditel'nom verejnosťou, ako s vstupné priestory budoVy.
Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu' ktor, je
sčast'ouMetodickéhopokynuÚraduvládySRč.1 naprogramovéobdobie2014 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovan'i, z ESF a v primeran 'ch prípadoch aj pri spolufinancovaní
Projektu Z EFRR alebo KF je Prijímatel' povinn zabezpečiť, aby ciel'ová skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizácia aktiVít Projektu Zameraná boli informovaní o tom, Že Projekt
je spolufinancovan]j' z konkrétneho fondu alebo fondov.

9' V prípade malych reklamn 'ch predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c)
tohto článku VZP nepoužijŕl. Pri tak ,chto mal 'ch reklarnn ,ch predmetoch (napr. pero, šn rka
na mobil, USB kl' č) je prijĺmatel' NFP povinni, umiestnít' iba znak Eur pskej nie s odkazom
na EÚ (povinnosť uviest'odkaz na príslušn ' EŠIF sa neuplat uje), pričom minimálna velkosť
znaku oÚ je 5 mm na vyšku. Vo v'nimočn 'ch prípadoch pri vel'mi drobn1 ch predmetoch, na
ktoré sa z technick 'ch objektĺrĺrych d vodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené pouŽit' len
znakEÚ.

10. Prijímatel' sazav'ázuje uvádzať vo všetk 'ch dokumenloch a písomn 'ch u-istupoch Projektu,
ktoré sa t 'kajĺr Realizácie aktivít Projektu a s určené pre verejnost' alebo ŕrčastníkov,
vrátane prezenčnjlch Iistín alebo inj'ch dokumentov potVrdzujlicich čast' na realizovanjzch
aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP,
s vj,nimkou podpomej dokumentácie s visiacej s Projektom, kde sa Prijímate|' zaväzu|e
uvádzat' informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné
doklady (napr. fakt ry, y'platné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovat'
v zmysle odseku 2' tohto článku VZP.

ll. Posk},tovatel'je opĺávnen určit'bliŽšie technické podmienky na splnenie povinn ch
požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre infonnovanie
a komunikáciu.

l2. Ak Poskyovatel'neurčí inak' Prijímatel'je povinn; pouŽit'grafick , štandard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnut ' v Manuáli pre informovanie a
komunikácia, ktor'je srlčast'ou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. l na programové
obdobie 2014 2020.

Článok6 vLAsTNÍCTvo A PoUŽITIE vÝsTUPoV
1. Prijímatel'sazav'iau1e, Že počas Realizácíe Projektu a Udržatel'nosti Projektu:

a) budri nehnutel'nosti, v silvislosti s ktorj,mi sa Projekt realizuje, spĺ at' vo V ,zve

stanovené podmienky poskynutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. in 'ch
uŽívacích práv vzťahujticich sa na právny vzt'ah Prijímatel'a k nehnutel'nostiam,
v ktorj'ch alebo v sl.ivislosti s kton- mi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d'alej ako
,,Nehnutel'nosti na realizáciu Prcjektu"). To znarnená' Že Prijímatel' musí mať k
Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu právny Vzťah, ktoÚ je ako akceptovatel'ny
definovan v rámci podmienok poskynutia príspevku vo Vj,zve, a to wátane podmienok
vzťahujrlcich sa na ťarchy a iné práva tretích os b viažucich sa k Nehnutel'nosti na
rea|izáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímatel'a k Nehnutel'nostiam na realizáciu
Projektu musí b1n' zrejmé, že Prijímatel' je oprávnen ' Nehnutel'nosti na realizáciu
Projektu nerušene a plnohodnotne užívat' počas Realizácie Projektu a počas

T
-L -J.-..-h tihtl^v

o
oouŽĺvaní diela alebo pri vykonávanĺ iného práva duŠevného vlastníctva



olJlrrolroonotne uŽĺvat' počas Realizácie p.";"i.'.""i."#
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Udrž'atel'nosti Projektu. M že pritom d jst'aj ku kombínácii r znych právnych titulov,
ktoré toto právo Prijímatel'a zakladaj a ktoré sa m Žu navzájom meniť pri dodržaní
všetk 'ch podmienok stanoven ch V]i'zvou počas Realizácie Projektu a UdrŽatel'nosti
projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné vecí, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vrámci Projektu zNFP alebo z jeho časti (ďalej len ',Majetok
nadobudnutl z NFP"):

(i) bude používat'v'Iučne pri v'kone vlastnej činnosti, v slivíslostÍ s Projektom, na
ktorj'bol NFP poskynut ', s v'nimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie
ciel'a Projektu je vhodné prenechanĺe prevádzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podl'a Schválenej Žiadosti o NFP alebo V slilade s Vjzzvou' pri
dodrŽaní pravidiel t 'kaj cich sa štátnej pomoci, ak sii relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovol'uje, zatadího do svojho majetku a Zostane v jeho majetku
pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovatel'ného na Prijímatel'a podl'a
jeho štatutámeho postavenia (napr. Zžk'ona o ričtovníctve), ak osobitné právne
predpisy v'slovne nestanowj in postup pri aplikácii v'nimiek podl'a bodu (i)
vyššie,

(iii) nadobudne od tretích os b na Základe trhovj,ch podmienok pri vyuŽití postupov

a podmienok obstarávania uveden ,ch v článku 3 t]chto VZP. Majetok
nadobudnut] z NFP, kton bol nadobudnutj'od tretích os b, musí byt nov'
a nepouživan , pričom za nov majetok sa nepovaŽuje tak , majetok, ktoď
Prijímatel'uŽ predt 'm, čo í len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne

mal k nemu in ' právny vzt'ah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na časovjl faktoľ,

(iv) ak to určí Poskyovatel', Prijímatel' označí jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnutj, z NFP, sp sobom určen 'm Posk},tovatel'om tak, aby
nemohli byt'Zamenené s inou vecou od ích nadobudnutia počas Realizácie Projektu
a Udržatel'nosti Projektu; uvedená podmienka sa nedot; ka povinností
vypl vaj cich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku
5 VZP,

(v) bude nadob dat', ak ide o nehmotn , majetok, ktor' je predmetom duševného
Vlastníctva (autorského práva, práv stivisiacich s autorsk m pnĺvom a práva
priernyselného Vlastníctva' vľátane práva Z patentu, práva na ochranu designu,
pľáva na ochranu žitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti
aj ako ,,majetol{' ktor je pľedmetom duševného vlastníctva"), na zál<lade

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy' z obsahu ktor'ch musí vypl 'vat'
splnenie nasledoln ,ch podmienok:

1. Ak Prijímatel' nadobudne maj tok, ktor je predmetom duševného
Vlastníctva na základe zmluvy, ktorq ričelom/predmetom je aj vyvorenie
alebo Zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duše\4lého vlastníctva
(wátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt' Prijímateľ ako nadobridatel'
musí by' oprávnen v rozsahu, V akom to nevylučuj všeobecne-závžizné
právne predpisy kogentnej povahy, použit'dielo alebo vykonávať práva

z priemyselného Vlastníctva v srivislosti s Projektom na základe vecne,
miestne a časovo neobmedzenej, v'hradnej, trvalej, bez osobitného srihlasu
dodávatel'a prevoditel'nej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (sťrhlasu),

klorej (ktorého) obsahom nebudri Žiadne obmedzenia Prijímatel'a pri

'{D

používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva
(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyŽadovali dodatočn alebo
osobitn siihlas autora na uplat ovanie majetkov'ch práv k dielu alebo
dodatočn 'alebo osobitn , sihlas majitel'a práva na lykonávanie iného práva
duševného Vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v d sledku čoho
bude Prijímatel'oprárnen ' všetky práva duševného vlastníctva nerušene a
neobmedzene aplíkovat', užívať, požívať, šíriť, rozmnoŽovať, prepracovať,
spracovat', adaptovat", ďalej \ryvíjat' a chrániť a nakladat' s nimi na ltbovol'n ,

čel, prípadne v rormakom rozsahu ich previest'či poskytn ť čiastočne alebo
v celosti tretej osobe' pričom takáto licencia sa poskyuje bezodplatne a
bezpodmienečne.

2. V zmluve podl'a bodu 1. budri zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov,
u- ľobcov a subdodávatel'ov DodáVateľa Prijímateľa'

3. Ak Prijímatel' nadobudne majetok, kton je predmetom dušerĺrého
Vlastníctva na ztklade zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existuj ceho
diela alebo iného existuj ceho práva dušewého vlastníctva (Wátane
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podl'a
poŽiadaviek Prijímatel'a a ktoré sa v rorĺrakej alebo obdobnej podobe pon ka
aj in m osobám, Prijímateľ ako nadob datel'musí by'oprármenjz v rozsahu,
V akom to nevylučujr! všeobecno-záviizné právne predpisy kogentnej
povahy, pouŽiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak,
aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť čel Zmluvy o poskynutí NFP,
cíel'Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho,
aby vznikalí dodatočné nĺíklady Vzt'ahujrice sa k prevádzke majetku
z d vodu vj'konu práv z priemyselného vlastníctva alebo z d vodu
používania autorského die|a- Za čelom dodržania podmienok uveden 'ch
v predchádzaj cej vete je Prijímateľ povinn ' využit' Všetky možnosti, ktoré
mu umož uje pnívny poriadok, wátane pravy udelenia licencie analogicky
podľa bodu l, pri zohl'adnení štandardn1 ch licenčn ch podmienok
vzt'ahujricich sa na dodávany majetok, ktorj, je predmetom duševného
Vlastníctva.

Majetok nadobudnuĺ zNFP nem že byt'bez predchádzajriceho písomného srihlasu
Poskytovatel'a počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

a) preveden ' na tretiu osobu,

b) prenajaĺj.tretej osobe alebo prenechany do iného druhu užívania tretej osoby ,

v celku alebo čiastočne, s v'nimkou vypl 'vaj cou z ods. l písmeno b) bod (i)
tohto článku alebo s rn nímkou vypl vajícol zY zvy,

c) zaťažen ak mkoľvek právom tretej osoby (wátane záIožného práva),

okrem prípadu, ak podl'a Poskyovatel'a nemá vplyv na dosiahnutie ričelu
Zmluvy o posky4nutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie ciel'a Projektu podl'a
člĺíttku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre
Posk}'tovatel'a vypl ,vaj zo zmluvn'ch vzťahov s Financuj cou
bankoďFinancujricou inštit ciou;

d) zaťaženy záIožnym právom v prospech tretej osoby, ktoní nie je Fĺnancuj cou
bankor:,/Financujĺrcou inštit ciou.

2.
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3. Plijímatel'je povinny ak ko]'vek dispozíciu s Majetkom nadobudnut m z NFP vykonat'aŽ
po udelení prechádzajriceho písornného sŕrhlasu Posky,tovat I'a aj V prípadoch, na ktoré sa
vzťahujri vj,nimky uveden v odsekoch l a 2 tohto článku, alebo vo Vzt'ahu k tak]i/m
konom, o kton- ch sa Prijímatel' domnieva, že sa na nich nevzt'ahuj odseky l a 2 tohto

článku. V prípade, že kon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlieha Verejn mu obstarávaniu, je Prijímatel' povinnjl postupovať pri tomto obstarávaní
vzlnyslc zákona o Vo apravidiel uveden ch vPrávnych dokumentoch, pričom
PoskyloVate|' ovcrí srjlad tohto obstaráVania so zákonom o Vo a pravidlami uveden] mi
v Právnych dokulnentoch cšte pred vydaním písomného s hlasu' Poskyovatcl'm že udeliť
srihlas s t1i,m, Že podmienky uvedené v odseku l písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
písnená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budti Vzt'ahovat' na uľčit čast' Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej lniere, alebo sa na neho nebud vzt'ahovať v bec.
'l'ak1jlto srihlas m že by4' udelen1 v,lučne v prípade' ak ide o majetok, kton-i je yj'sledkom
investĺcii nevyhnutne vyvolan 'ch Realizáciou hlavn ,ch aktivít Projektu a ktory z d vodov
uveden ch V osobitn,ch právnych predpisoch alebo vo Vyzve nem Žc splŕlať podmienky
uvcdené v odscku. l pĺsmeno b) bod. (i) a (ii) av odseku 2 písmenáa) a b) tohto článku 6
YZP, hoci vykonanie Aktivít vs vislosti sobstaraním ĺohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebn pre Realizáciu hlavnych aktivít Projektu (ide napríklad
o tzv. vyvolané investície). o s hlas podl'a tohto odseku 3 žiada Prijímatel' Poskyovatel'a,
pričom sĺrčastbu žiadosti je d sledné vecné od vodnenie splnenia podmienok na udelenie
sĹrhlasu, inak Poskyovatel' Žiadost'o srlhlas zamietne.

4' Porušcnie povinnosti Prijímatel'a podl'a odseku l písmeno b) body (i) a (ii) a podl'a odseku.
2 pĺsmená a) až d) tohto čIánku m že v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku
nadobudnut ho z NFP' ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovat'Podstatn
zmenu Projektu, s ohl'adom najej definíciu uveden v článku l odsek 3 VZP.

5. Pri dodrŽaní podmienok uvedenych v odsekoch l aŽ 3 tohto článku Prijímatel'zárove berie
na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za in;ilch ako trhov] ch podmienok m Že zakladaĺ'štátnu pomoc
v zmysle článku l07 a nasl. Zmluvy o fungovaní EU, príslušn .ch prárnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ, v d sledku čoho bude Prijírnatel' povinny vrátit' alebo vyn ct'
Vrátanie tak1o poskynutej štátnej pomoci spolu s irrokmi vo u.y'ške' v lehotách a sp sobom
vypl ,vaj cim z uvedenych prármych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímatel'je
povinny vrátit' NFP alebo jcho čast'dotknutri konaním alebo opomenutím Prijímatel'a
uvedenym V prvej Vete tohto odseku v s lade s článku l0 VZP.

6. Prijímatel' sa zaväzuje poskytn t' Poskytovatel'ovi a príslušn]j'm orgánom SR a EÚ všetku
dokurnentáciu vyvorenĺt pri alebo v slivislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a t]imto
záĺove udel'uje Posk}'tovatel'oVi a príslušn] m orgánom SR a EU právo na pouŽitie ridajov
Z l'ejto dokumentácie na ťrčely srivisiace s touto ZlTluvou o poskynutí NFP pri zohl'adnenĺ
autorskjĺch a priemyselnych práv Prijímatel'a.

7. Porušenic povinností PrijíInatel'a uveden ch v odsekoch l a 2 tohto článku alebo vykonanie
právneho konu v srivislosti s Majetkom nadobudnut] m z NFP bez predchádzajrlceho
písomného srihlasu Poskyovatel'a vzmysle odseku 3 tohto článku YZP, sapovaž'uje za
podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímatel' je povinnj, vrátit'NFP alebo
jcho čast'v s lade s článkorn l0 VZP.

lJ. Zmluvné Strany sa dohodli a srihlasia, že Majetok nadobudnut]ŕ Z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a všeobecne z'áväz'n ch právnych predpisov SR len v prípade, ak je

osobou oprávnenou z vjzkonu rozhodnutia Posk}.tovatel'' MF SR, Úrad vládneho auditu
alebo Financujtica banka.

ČHnoľz PREvoD A PRECHoD PRÁvA PovINNosTĺ
l. Prijímatel' je oprávnen previesť práva apovinnosti zo Zmluvy o posk},tnutí NFP na in]jl

Subjekt iba s predchádzaj cim písomnj'm s hlasom Posk},toVatel'a postupom podl,a článku
zmluvy t 'kajtlceho sa ''yznamnejšej zmeny, za sričasného splnenia podmienok uvedenych

včIánku 2 odseky 3 a4 YZP apodmienok uvedenjzch vpríslušnej kapitole Systému
finančného riadenia. Prijímatel' spolu s od vodnenou žĺadosťou o stihlas s prevodom pľáv
a povinností zo Zmluvy o posk}'tnutí NFP predloží Posk},tovatel'ovi doklady, ktonj'mi
preukazuje splnenie podrnienok pre udelenie srihlasu. Posky4ovatel'je následne oprávneny
vyžiadať od Prijímatel'a akékol'vek dokumenty alebo požiadat'o posk}tnutie dopl ujrlcich
informácií a vysvetlení potrebn 'ch k presklimaniu splnenia podmienok pre udelenie
s hlasu a Prijímatel' je povinn , poskytn t' Poskyovatei'ovi požadované dokumenty,
ínfomácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie by' kratšia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a sp sobom určen 'm Posk}'tovatel'om. Ak Prijímatel' neposkytn
Posk}tovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podl'a predchádzajŕrcej
Vety V stanovenej lehote, Poskyovatel' s hlas so Zmenou v osobe Prijímatel'a neudelí.
V prípade, ak Posk}tovatel' neudelí so zmenou v osobe Prljímatel'a srlhlas, je zo Zmluvy
o posk}tnutí NFP voči Posk}'tovatel'ovi nad'alej v nezmenenom rozsahu a obsahu
z-aviazany Prijímatel'V nadväZnosti na $53l a nasl. občianskeho zákonníka, bez ohl'adu na
akékol'vek záväzky Prijímatel'a Voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedeny stav bol
V rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak d jde k prevodu práv
a povinností zo Zmluvy o poskynutí NFP na in , subjekt bez predchádzaj ceho s hlasu
Posk}'tovatel'4 takéto porušenie poVinnosti Prijímatel'a sa považuje za podsĺatné porušenie
Zmluvy o poskynutí NFP a Prĺjímatel' je povinn , vrátiť NFP alebo jeho čast' v s lade
s čIánkom l0 VZP.

2. Zmena Vlastníckej štruktury Prijímate]'a (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímatel'om) nepredstawie Podstatn Zmgnu
Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskynutia príspevku určené
vo Vyzve azároveťt táto Zmena nebude mať Žiaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle článku 2.2 zmlur.y. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímatel'
povinn 'oznĺímiť Posk}toVatel'oVi zmenu Vo vlastníckej štruktrire Prijímatel'a bezodkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Posk},tovatel'je oprávneny
po oznámení takejto Zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od PrijímateI'a ak kol'Vek
Dokumentáciu alebo poŽiadať o poskynutie dophiujĺrcich inlormácií a qlsvetlení
potrebn 'ch k pľeskrimaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štrukt ry Prijímatel'a došlo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijímatel' je povinn , požadovanri Dokumentáciu,
informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a sp sobom určen;i'm Poskŕovatol'om
tomuto posk)'tnrjť. Neposkynutie Dokumentácie, \rysvetlení a informácií vyžiadanych
podl'a predchádzaj cej vety V stanovenej lehote, predstaluje porušenie Zmluvy
o poskynutí NFP, za ktoré je Poskyovatel'oprávneny uplatniť voči Pri.jímatel'ovi zmluvn
pokutu podľa článku 1 3 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Post penie pohl'adávky Prijímatel'a na v;,platenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez
ohl'adu na prárĺry titul, právnu formu alebo sp sob postripenia'

4. Prevod správy pohl'adávky v1pl 'vaj cej Posk}1ovatel'ovi zo Zm\uvy o poskynutí NFP
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzen ,.
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5. Y prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza vj'kon ak chkol'vek práv

a povinností zo Zmlwy o poskytnutí NFP alebo in ch zml v uzawet 'ch medzi
Poskytovatel'om a Prijímatel'om na zák|ade Zmluvy o posky,tnutí NFP (najmä zmluvy
o zĺiadení zä|ožného práva) z Posk}tovatel'a na in orgĺín zastupuj ci Slovenskri republiku,

tento orgán automaticky vstupuje do všetk ch práv a povinností Posk}'tovateľa Zo Zmluvy
o posky4nutí NFP, ktorj,ch vykon mu umož ujti príslušné právne predpisy SR uprawjtice
jeho p sobnosť aprávomoc.

. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotliv ch konov pri prevode alebo prechode práV

a povinností s upravené v Systéme finančného riadenia'

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PRoJEKTU

Prijímatel'je povinn zrealizovať schválen Projekt v s lade so Zmluvou o poskytnutí NFP
a ukončiť Realizáciu hlavn 'ch aktivít Projekhr fuadne a Včas. Prijímateľ je povinn ' pri

zam; šl'anej zmene termínu Ukončenia realízácíe hlaln 'ch aktivít Projektu postupovať

v srilade s článkom 6 odseky 6'2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavn 'ch

aktivít Projektu je Prijímatel" povinn; preukazať splnenie podmienok Ukončenía realizácie
hlavn 'ch aktivít Projektu v zmysle podmienok vypl 'vaj cich z deÍinície Ukončenia
realizácie hlar'n] ch aktivít Projektu.

2' De Začanarealízácie hlavn ,ch aktivít Projektu uvedíe Prijímatel'vHlásení o realizácii
aktivít Projektu (formulár V ITMS2014+)' ktoré je Prijímateľ povinn ' zaevidovať do
s}stému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až
(v) definície Začatia realizácie hlavn ,ch aktívít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP'
Ak Yyzva umož uje Začatle realizäcie hlaw ch aktivít Projektu v čase predchádzajircom

činnostĺ Zmluvy o poskynutí NFP a Príjímatel' skutočne začal s Realizáciou hlavn 'ch

aktivít Projektu pred činnost'ou Zmluvy o poskynutí NFP, je povinn zaevidovať
Íbmulár Hlásenia o rea|izácli aktivít Projekru prostredníctvom formulára v ITMS20l4+ do
20 dní odo d a nadobudnutia ričinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímatel' poruší svoju povinnosť oznĺimit' Posky'tovateroví ZačaÍíe

rea|izácĺe hlavn1 ch aktivít Projektu pľostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii
aktivít Projektu v ITMS 2014+, zaZačatierealízácie hlaw 'ch aktivít Projektu sa považuje

de , ktor qpl] vaz akcepÍácle zmeny termínu Začatia realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu
podl'a čIánku ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou
hlavn ,ch aktivít Projektu Prijímateľ skutočne Začal. Ak k zmene terminu Začatíarea|izácie
hlavn,ch aktíVít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzaj cej vety

nedošlo, za tak 'to de sa považuje de uveden ' v prílohe č.2 Zm|uvy o poskytnutí NFP
ako plánovany de Začaĺia realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu,(prvj' de kalendámeho
mesiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou hlavn 'ch aktivít Projektu Prijímatel'
skutočne začal-

Prijímatel'je oprárĺren ' pozastavit' Realizáciu hlavn ,ch aktivít Projektu, ak Realizácii
hlavn ,ch aktivít Projektu brání okoInosť vylučujrica zodpovednosť (ďalej len ,,oVZ")' a to

po dobu trvania oYZ. Čas Írvania ovz sa nezapočítava do doby Realizácie hlavnych
aktivít Projektu, pričom však Realizácía hlavn 'ch aktivít Projektu musí by,t ukončená
najnesk r do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, tj.
do 31 . decembra 2023. Poskytovateľ na ziíklade oznámenia Prijímatel'a o pominutí oVZ
zabezpeči pralr: hamonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zm|uvy o poskynutí
NFP (Predmet podpory NFP) pri vyuŽití reŽimu menej vj,znamnej zmeny podl'a čl. 6 ods.

6.2 písm. d) znluvy. Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,

4.

ak Poskyovatel' pozastaví poskyovanie NFP z d vodu oVZ (ods. 6 písmeno c) v spojenĺ
s odsekom. 1 1 písmeno b) tohto článku VZP).

Pľijímateľ je oprávnen ' pozastaviť Realizáciu hlarĺr 'ch aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Poskyovatel' dostane do omeškanía:

a) s vykonaním rikonu alebo postupu, ktor' realizuje podl'a tejto Zmluly o posk}4nutí
NFP najej zaklade alebo v stivislosti s ou sám alebo ho realizuje in ,na to oprávnen ,

subjekt o viac ako 30 kalendámych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa;
v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právre dokumenty ďalebo Pnĺvne
predpisy SR alebo prárĺre akty EÚ nestanowjli lehotu na lykonanie konu alebo
postupu, Prijímateľ je opnívnen pozastaviť Realizáciu hlavn 'ch aktivít Projektu po

mámom uplynutí 30 kalendlímych dní, odkedy mal Posk}'tovatel'povinnosť začať
konat'. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajricej vete počíta odo d a

splatnosti ŽoP uvedenej včlánku 132 všeobecného nariadenia' Uvedené neplatí, ak
bolo omeškanie Poskyovateľa zavinené Prijímatel'om. V prípade, Že Poskyovatel'
lykoná predmetn . kon alebo postup, d om, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto rikonu
alebo postupu je Prijímatel' povinn; pokračovat' v Realizácii hlarĺr ch aktivít Projektu
alebo

b) s v konom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 YZP, a to po
dobu omeškania Posk}toVatel'a.

Doba Realizácíe hlarĺr 'ch aktivít Projektu sa v prípadoch uveden 'ch v písmene a) a

v písmene b) lyššie predĺži o čas omeškania Posk}4ovatel'a, pričom však Realizácia
hlavn ,ch aktívít Projektu musí by,t'ukončená najnesk r do uplynutia stanoveného obdobia
oprávnenosti podl'a práwych aktov EÚ, tj. do 3 l. decembra 2023.

Prijímatel' Bezodkladne po vzniku oVZ alebo po tom' čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutočnosť podl'a odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu spolu s uvedením
d vodov pozastavenia podlä odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku oVZ
podl'a odseku 3 ďalebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom
oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku oVZ alebo skutočností podľa odseku
4, dátum vzniku oVZ alebo skutočností podl'a odseku 4, k čomu priloží príslušnri

dokumentáciu preukazujricu vzník oYZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením
tohto oznámenia Poskytovateľovi nastáVaj činky pozastavenia Realizácie hlarn ,ch

aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto člrínku VZP, to

však neplatí v nasledovn ,ch prípadoch:

a) v prípade d vodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto čl{ĺnku' Prijímatel'
Poskyovatel'ovi jednoznačne preukaže skorší vznik oVZ a Poskyovatel' tento skorší
vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlar,ĺr 'ch aktivít
Projektu z d vodov podl'a odseku 3 tohto článku VZP Prijímatel' uvedie, či sa
pozastavenie Realizácie hlavn ch aktivít Projektu t'ka všetk ch hlaw ch aktivĺt
Projektu alebo iba niektor'ch hlarm 'ch aktivít Projektu; v prípade, Že sa pozastavenie

Realizácie hlavn ch aktivít Projektu ľ ka len niektor'ch hlaw 'ch aktivít Projektu,
Prijímatel' v oznámení uvedie názov jednotliv ch hlavn ch aktivít, ktor'ch sa
pozastavenie f ka podl'a nazw jednotliv ch hlarn ch aktivít uveden ch v Rozpočte
Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č- 2 Zmluvy
o poskynutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie
hlarn 'ch aktivít Projektu nie si špecifikované žiadne hlavné aktivity, má g za lo, že
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pozaslavenie sa t];/ka Všetk)ich hlavn;ilch aktivít Projektu, na z'ák|ade čoho z hl'adiska
opráVnenosti v davkov nastáVaj činky uvedené v odsgku l0 prvá veĹa tohto článku;

b) r, prípade pozastavenia Realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto článku, došlo k uplynutiu leh t na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sli stanovené
v Zmluve o poskynutĺ Nl-P a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako de pozastavenia
tridsiaty prv1 kalendárny de po uplynutí leh t na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prĺpade pozastavenia l{ealizácie hlavn ch aktivít PÍojektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto článku v prípadoch nes visiacich so ŽoP došlo k uplynutiu leh t stanoven;jlch
Zmluvou o poskynutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajírceho rikonu alebo postupu a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako de
pozastaVenia tridsiaty prv , kalendárny de po uplynutí t 'chto leh t;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavn;i'ch aklivĺt Projektu podl'a odseku 4 písmeno
b) tohto článku došlo k uplynutiu leh t stanovenjzch Zmluvou o poskynutí NFP alebo
Právn)mi dokumentrni na vykonanie zodpovedaj ccho irkonu alebo postupu
a Prijírnatcl' si v oznámení uplatnil ako de pozastavenia prv kalendárny de po
uplputí t chto leh t (prv , de omeškania Posk},toVatel'a).

V prĺpade, Že nejde o oVZ Posk ovalel' písomne oznárni Prijímate|,ovi, Že vznik oYZ
z d vodov uvcdenj'ch v oznámení neakceptuje, v d sledku čoho k pozastaveniu Realizácie
hlavn ch aktivít Projektu nedošlo.

Poskyovatel' je oprávneny pozastavit' posk}1ovanic NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia ZmIuVy o poskynutí NF'P Prijímatel'oln, a lo až d,o

doby odstránenia tohto porušenia zo sĹrany Prijímatel"a,

b) v prípade podstah ho porušenia Zmluvy o poskynutí NFP Prijírnatel'om' ak
Posk}'toVatel' neodstripil od Zmluvy o poskynutí NFP, a to aŽ do doby odstránenia tohto
porušenia Zo stľany PrijílnateI'a,

c) V prípade, ak posk}tnutiu NFP bráni oVZ na strane Prijímatel'a, ato až' do doby zániku
tejto okolnosti; toto píSmeno c) sa neuplatní na prípady, kedyje predmetom ŽoP u_ davok
vzt'ahuj ci sa na aktivitu alebo jej čast' vykonanŕr v rámci Rea]izácie aktivít Projektu pred
t] ln, ako doš]o k rjčinkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto článku, a to aj
v prípade, Žc k vynaloženiu takéhoto v davku Dodávatel'ovi došlo až v čase po vzniku
činkov pozastavenia Projcktu podl'a odseku 5 tohto článku,

d) aŽdodoby,k mvznikneriadnez'abezpečeniezáväzkovvočiPosk}ĺovatel'ovislivisiacich
s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku l3 odsek 1 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhanja za skutok s visiaci s Realizáciou aktivít Projeklu
alcbo s konaním o Žiadosti o NFP' ktoré viedlo k uzavretiu Zm\uvy o posky'tnutí NFP na
Realizáciu aktivít Projektu alcbo v prípade vznesenia obvinenia voči Prrjímatel'ovi,
osobám konajricim V mene Prijímatel'a alebo in; m osobám v priamej s vislosĺi s
Projcktom,

ĺ) v pĺípade, ak vznikne Nezrovnalosť aIebo podozrenie z Nczrovnalosti na rirovni
konkrétnej Y z.vy, v rámci ktorej Prljímatel' podal žiadost' o NFP, bez ohl'adu na
porušenie právnej povinnosti Prijímatel'om'

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom qlkonu auditu alebo kontroly Zo sÍÍany
subjektov podl'a článku l2 odsek I YZP azistenia auditu/kontroly predbeŽne obsahujri
zistenia, ktor vyŽadujri dočasne pozastavenie poskyovania NFP, bez ohl'adu na
preukázanic porušenia právnej povinnosti Prijímatel'om,

h) v prípade' ak došlo k začatiu konania t;jukajriceho sa poskytnutia pomoci nezlučitel'nej
svnŕrtom1l,m tľhom alebo neopráwenej pomoci vnadviiznosti na článok l08 Zmluvy
o fungovaní EÚ, najmä konania t;jlkajriceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci
podl'a článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/1589, ktorj,m sa ustanowj
podrobné pravidlá na uplat oVanie článku 1 08 zmluvy o fungovaní Eur pskej rinie, alebo
v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorj,m prikáz'ala členskému štátu pozastavit'
ak kol'vek protipráVnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o Zlučitel'nosti
pomoci so spoločn m trhom,

i; v prípade. ak poskynutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome
kalendárnych rokov.

7. Posk},tovatel' m Že pozastavit' poskyovanie NFP, Wátane všetk .ch procesov s tym
srivisiacich, v prĺpade vzniku Nezrowalosti aŽ do jej odstránenia a ak k odstráneniu
ned jde v primeranej lehote poskynutej Posk},tovatel'om, Posk}tovatel' je oprávnen '

v s lade so všeobecn]ŕm nariadením, Systémom finančn ho riadenia a na to nadväzujricimi
Právnymi dokumentmi odstripiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie
Zmluvy o posky4nutí NFP alebo vykonať finančnri opraw časti NFP.

8. Poskyovatel' oznámi Prijímatel'ovi pozastavenie poskyovania NFP, ak budri splnené
podmienky podl'a odseku 6 a\ebo 1 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia
Prijímatel'ovi nastáVaj činky pozastavenia poskyovania NFP.

9. Ak Posk}'tovatel'pozastaví poskyovanie NFP vrátane všetkych procesov s t]|,m s visiacich
podl'a odseku písm. a), b), e) alebo g) alebo podl'a odseku 7 tohto č]ánku a v oznámeni
o pozastavení posky,tovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorj.ch sa pozastavenie
poskyovania NFP t ka, Zmluvné strany sa dohodli, že d jde k automatickému
pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Posk}4ovatel' sa V takom prípade
nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podl'a Zmluvy o poskynutí NFP
a Prijímatel'ovi nevzniká Žiadne právo Z takéhoto ne/konania Posk},tovatel'a, kloré nie je
osobitne dohodnuté V tomto článku VZP. Zárove pre tak]i/ prípad platí a Prijímatel' si je
vedom;jl a srihlasí s Ĺ m, že v prípade, ak lynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu
vj'davky, ktoré by inak boli oprármené, tieto v. davky nebud považované za oprávnené,
pretoŽe nevznikli počas Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu (článok 14 odsek l písmeno
a) vZP)' resp. nevznikli na podpomé aktivity ktoré vecne s visia s Realizáciou hlavn;ŕch
aktivít Projektu. KeďŽe Realizácia hlavn] ch aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto
odseku pozastavená, takto vynaložené vj,davky nebudĺr Prijímatel'ovi preplatené, a to aj
bez ohl'adu na záv-äzky, ktoré m Žu V tejto s vislosti Prijímatel'ovi vzniknrit, najmä
vsrivislosti s jeho zmluvnj'mi vzťahmi sDodáVatel'mi. Ak Posk ovatel' voznámcní
o pozastavení poskytovania NFP podl'a odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku
uviedol konkrétne Aktivity, ktor,ch sa t 'ka pozastavenie poskyovania NFP, d sledky
uvedené vtomto odseku 9 Sa t ,kaj len voznámení uvedenj'ch Aktivít animi
generovanjlch v'davkov. Poskyovatel' je povinn', ak ho oto Prijímatel' požiada'
poskytn t'mu Všetku požadovm nevyhnutn s činnosť v s lade so Zmluvou poskynutí
NFP na to' aby Prijímatel' bol schopn , opät' pokračoval' v Riadnej Realizácii aktivít
Projektu.

l 0. V]i'davky realizovan Prijímatel'om počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavn ,ch aktivít
Projektu sa nebudli pokladať za oprávnené v ,davky, a to ani rrydavky vzt,ahujírce sa na
podporné Aktivity vecne s visiace s Realizáciou hlavn .ch aktivít Projektu V tej častĺ, ktorá
bola pozastavená. To neplatí pre tie Údavky realizované Prijímatel'om, ktoré s podl'a
prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahľnuté pod čast'ou Projektu, ktorq realizácia nebola
pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijimatel'a pod,l'a od.seku 5 tohto čIánku vZP.

t3

zo ZmiuvY o PoskYnuti NFP nas va dohodou
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známeniep,i:ĺ-urctľ^poiíi':;?;ľľ,,r:"';:;;,,:,r;}:

Z hl'adiska posridenia oprávnenosti jednotlivého vydavku sa uplatní vynimka stanovená
v odseku 6 písmeno c) vyššie.

l l. Ak Prijímatel'mázalo,že:

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskynutí NFP, ktor sri v zmysle odseku
6 tohto článku prekážkou pre poskyovanie NFP zo strany Posk},tovatel'a,
s u- nimkou písmen f) aŽ i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 1 l nevz.ťahuje, zapodmienky, ak sŕrčasne nedošlo k porušeniu povinnosti
Prijímatel'a, alebo

b) došlo k zániku oVZ, ktoré sri v zmysle odseku 6 tohto článku prekáŽkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskyovatel'a, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

jc povinn; bezodkladne doručit' Posk}toVatel'oVi oznámenie o odstránení zisten1 ch
porušení ZInluvy o poskytnutí NFP. V prípade' ak obnoveniu poskyovania NFP
Prijímatel'ovi nebráni in ' vykonan právny kon alebo akákol'vek povinnost'
Posk},tovatel'a vypl ,vaj ca pre neho z Právnych predpisov Sl{ alebo z právnych aktov EÚ
alcbo zPrávnych dokumentov t 'kajricich sa Nezrovnalostí azátove podl'a overenia
Poskytovatel'a tvrdenia Prijírnatel'a o odstránení zistenjzch porušení Zmluvy o poskytnutí
Nľ'P zodpovedajri skutočnosti, obnoví Poskyovatel" posk},tovanie NFP Prijímatel'ovi.
V prípade obnovenia poskyovania NFP z d vodov uvedenych V tomto odseku, písmená a;
a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavn ,ch aktivít Projekĺu nezapočítava dob4 počas ktorej
Posk}'tovatel' pozastavil poskyovanie NFP; doba Realizácie hlavn 'ch aktivít Plojektu
nesmie presiahnuť 31 'l2'2023.

12' V prípade z'ántku oYZ podl'a odseku . tohto članku VZP sa Posk}4ovatel' zav'ázuje
l]ezodkladne obnoviť poskyovanie NFP Prijímatel'ovi.

l3. Vkaždom momente pozastavenia Realizácie hlavn]i'ch aktivít Projektu zd vodov
existencie prekážky, ktorá má povahu oVZ, je Poskytovatel' oprávnen]jĺ skontrolovať, či
trvá táto prekáŽka, a to postupom uveden m V tejto Zmluve o posk},tnutí NFP, v Právnych
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch t] kaj cich sa vjzkonu
kontroly Prijĺmatel'a Poskyovatel'om. Na ten rlčel je Prijímatel' povinn;i' na požiadanie
Posk}4oVate]'a preukéuať dodrŽiavanie všetkj'ch svojich povinností vypl ,vaj cich pre neho
z Právnych predpisov SR, V 'zvy alebo zmluvn]jĺch záväzkov t 'kaj cich sa plnenia podl'a
tcjto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluw1ích a in ,ch vzt'ahov s Dodávatel'om.

14. Úoĺnty ovz sli obmedzené iba na dobu, dokial'tľvá prekáŽka, sktorou sli tieto ĺrčinky
spojené ({374 odsek 3 obchodného zĺíkonníka)' Zánikprekáž'ky, ktorá má povahu oVZ, je
Prijírnatel' povinny jednoznačne preukázat' a oznámiť PoskyoVatel'oVi-

Článor 9 UKoNČENIE ZMLuvY

l. Zlnluvné strany Sa dohodli, že Zmluvu o poskynutí NFP je moŽné ukončit' riadne alebo
mimoriadne.

2' Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o
posk}tnutí NFP a zárove splnením záväzkov oboch zmluvn; ch strán, čo potvrdzuje
schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskyovatel'om, pričom zäv'icky sa
považuj za splnené podl'a článku 7 odseku 7.2. zm|uvy.

'8
3. Mimoriadne ukončenie zmluwého vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou

Zmluvn 'ch strán, odstlipením od Zmluvy o posk}'tnutí NFP alebo v poveďou Zmluvy
o poskynutí NFP Zo Strany Prijímatel'a.

4. od Zmluvy o poskynutí NFP m že Prijímatel' alebo Poskytovatel' odstripiť v prípadoch
podstatného porušenia Zmluvy o poskynutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porušenía Zmluvy o posky4nutí NFP druhou Zmluvnou stranou a d'alej v prípadoch, ktore
ustanowje Zmluva o posk}tnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty tÚ. Zmluvne
strany Sa dohodli' že pre odstripenie od Zmluvy o poskynutí NFP platia všeobecné
ustanovenia obchodného ákonníka o odst pení od zmluvy ($344 a nasl. obch. zák'), ak nie
je v Zmluve o posk}tnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych strán, ktorym sa
ĺahrádzaju zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

a) Porušenie Zmluvy o poskynutí NFP je podstatné, ak strana porušuj ca Zmluvu
o poskynutí NFP vedela v čase uzavretia ZmIuVy o poskynutí NFP alebo V tomto čase
bo]o rozumné predvídať s prihliadnutím na čel Zmluvy o posk}tnutí NFP, ktorj,
vyplylul z jej obsahu alebo z okolností, za ktor ch bola Zmluva o posk}tnutí NFP
vzavrcÍá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom
porušení Zmluvy o posk}tnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanowje Zmluva
o posk}'tnutí NFP.

b) Na rjčely Zmluvy o posk}1nutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP
Zo strany Prijímatel'a povaŽuje najmä:

i) vznik tak'ch okolností na strane Prijímatel'a, v d sledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie čelu Zmlwy o posky'tnutí NFP ďalebo ciel'a Projektu a sričasne nep jde
oOYZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uveden ,ch v Zmlwe
o poskynutí NFP (najmä v článku zmluly, v článku l, v článku 2 odseky 3 až 5
a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych
dokumentov, ktoré boli vydan pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany orgánov
zapojen 'ch do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadeni4 ak boli
Zverejnené,

iií) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskynutia príspevku' ktoré s uvedené vo
Y zve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka
poskynutia príspevku zostáva z objektívneho hl'adiska splnená, ale in; m sp sobom,
ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímatel'om podl'a článku 6 odsek 6.l zmluvy,
ak udalosť alebo skutočnost', ktoru Prijímatel' neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto
Zmluvy považovaná Za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za
podstatné porušenie zmlur,y, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít
Projektu ďalebo Udržatel'nost'Pro.iektu ďalebo r1čel Zmluvy o poskynutí NFP alebo
ciel' Projektu, že ju (ích) nemožno napravit''

V) posk}tnutie nepravdiv'ch alebo zavádzajtlcich informácií Posk}toVatel'oVi
V s Vĺslosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas ričinnosti Zmluvy o poskynutí NFP
ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Posk}1ovatel'ovi' ktor ch spoločn;y'm
základom je skutočnost', že Prijímatel' nekonal dobromysel'ne alebo v sťrvislosti
S t 'mito informáciami Prijímatel' vykonal kon v srivislosti s Projektom, ktor by
v srllade so Zmluvou o posk}'tnutí NFP pri posky,tnutí pravdiu_ ch rĺrdajov nebol
oprávneny lrykonať' alebo by ho musel vykonať inak, alebo na Základe takto
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posk),tnul ,ch iniormácii Posk},tovatel' vykonal kon v s vislosti s Projektom, kton_

by inak nevykonal; takymto konaním je aj uvedenie nepravdiyych alebo

zavádzaj'lcich inlormáciĺ pre ričely určenia vj,šky NFP pri Projektoch generujlicich

príjem;

vi) ak Prijímatel' nezačne s Realizáciou hlavnych aktivít Projektu V lehote 3 mesiacov od

1cmĺnuuved néhovPríloheč'2Zn|uvyoposk nutíNFPvyjadruj cehozačiatok

prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej v znamnej

Zmeny podl'a článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vli) neuplat uje sa,

viii) poruŠenie záv'ázkov t ,kaj cich sa vecnej ďalebo časovej stránky Realizácie

aklivít Projektu, ktor maj podstatn ' negatíwy vplyĺ na Projekt, sp sob jeho

reaIizácie, ďalebo ciel' Projektu alebo na dosiahnutie čelu Zmlulry Ô poskytnutí

N|'P;ide najmäozastaveniealeboprerušenieRealizácieaktivítProjektuzd vodov

na strane Prijĺmatel'a' ak ho nie je moŽné podradiť pod d vody uvedené v článku 8

VZP, porušenie povinností pri pouŽitĺ NFP v zmysle článku 2 odsek 2'6 zmluly,

nedodrŽanie skutočností' podmienok a\ebo závdzkov t ,kajircich sa Projektu, ktoré

boli uvedené v Schválenej Žiadosti o NFP,

ix) porušenle záväzkov t] kajricich sa obstarania tovarov, služieb a prác V rámci Projektu

sp sobom a za podrĺienok uvedenj'ch vo V zve, v Zmluve o posky4nutí NFP'

vzákone o Vo alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie

Verejného obstarávanía alebo iného postupu obstaráVania zo strany orgánov

zapojcnychdo riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia" ak boli

Zverejnené, ak ned jde kaplikácii postupu podl'a $41 alebo $ 41a zákona

o príspevku z EŠlF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najrnä na porušenie zákazu

konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstaráVaní alebo inom postupe

obstaľávania v zmyslc $46 zákona o príspevku z ESIF' medzí Prijĺmatel'om

a Poskytovatel'om, na existenciu kohizie alebo akejkol'vek formy dohody

obmedzuj cej srit'aŽ rnedzi spešn 'm uchádzačom a ostatnj'mi uchádzačmi alebo

spešn ,m uchádzačorn a Prijímatel'om prí vykonanom Verejnom obstaráVanĺ alebo

inom postupe obstaráVania, ktoru identifikoval Posk}tovatel' alebo in ' kontrolnj,

alebo auditny orgán uvedeny v članku 12 YZP v rámci rykonávanej kontroly alebo

auditu,bezohľadunato,čiProtimonopoln] radrozhodoloporušenízákonač.
136/200l Z' z. oochrane hospodárskej s'ísťaŽe a o Zmene a doplnení zákona

Slovenskej národnej rady č. 347ll99O Zb. o organizácii ministerstiev a ostatnych

Ĺrstrednych orgánov štátnej spráD/ Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov alebo zákona č. 18'1lz}21 Z- z- o ochrane hospodárskej stiťaŽe a o zmene

a doplnení niektor. ch zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) m že d jst' kedykol'vek

počastrvaniaZmluvyoposk}'tnutíNFPvnadviiznostinapráVoplatnérozhodnutie
príslušného štátneho orgánu alcbo V nadväZnosti na lykonanri kontrolu Prijímatcl'a'

bez oh]'adu na vj'sledok predchádzajricich kontrol alebo inych postupov

aplikovan ch vo vzťahu k Projektu zo strany Posk}4ovatel'a alebo iného oprávneného

orgánu,

x) ak Prijímatel' svojím zavinením nezačne Vo alebo in , sp sob obstarávania podl'a

článku 3 YZP na vyber Dodávateľa najnesk r. do 3 mesiacov od nadobudnutia

učinnosti Zmluvy o poskynutí NFP alebo v predĺŽenej lehote po akceptovaní menej

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

od zrušenia predchádzaj ceho Vo alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy

sDodáVatel'omzpredchádzaj cehoVoalebodo45dníoddoručeniačiastkovej
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správy z kontrolyisprálry z kontroly od Posk}tovatel'a vzťahujricej sa
k bezprosrredne predchádzajircemu Vo' ktorá obsahuje oznámenie Posk)4ovatel'a

v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímatel' V lehote do 30 dní odo d a doručenia oznámenia o srjlade alebo

nes lade predložen ,ch dokumentov so zákonom o Vo alebo pravidlami uveden 'mi

v Jednotnej príručke pre Žiadatel'ov/prijímatel'ov uprawj cej kontrolu Vo a

obstaráVania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodick 'ch pokynoch CKo k Vo
alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí,verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania' ani nepožiada o predlženie tejto lehoty s riadnym

od vodnením;

xii) ak sa právoplatn m rozhodnutím preukáŽe spáchanie trestného činu v srivislosti

s Projektom' a to napríklad v s vislosti s procesÔm hodnotenia, vj,beru žiadosti o

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, al bo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená

st'ažnosť smeruj ca k ovplyv oVaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu záujmov alebo

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

sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímatel'om podl'a článku 2 odsek 2'7 zmluvy, ktoré je

konštatované v rozhodnutí Komisie lrydanom v nadväznosti na článok l08 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohl'adu na to, či došlo k pozastaveniu posk}'tovania NFP Zo

strany Posk)'tovatel'a podl'a článku 8 odsek písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo in 'ch os b, za konanie

alebo opomenutie ktoÚch Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP,

v slivislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo

s Udržatel'nosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalost' V zmysle

všeobecného nariadenia a Poskytovatel' stanoví, že takáto NezroVnalost' sa považuje

za Podstatné porušenie Zmluvy o posky4nutí NFP,

xv) neuplat uje sa

xvi)opakované nepredloženie Žiadosti oplatbu vlehote podľa článku 5 odsek 5.l

zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta' článku 7 odsek 1, článku 10 odsek l,
článku 12 odsek 3 t 'chto VZP, naplnenie d vodov uveden 'ch v článku 2 ods' 2'l0
zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, posk},tnutiu služieb alebo vykonaniu stavebnych

prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby sp sobom a v lehotách

stanovenych zmluvou medzi Prijímatel'om ajeho Dodávatel'om vnadväZnosti na

článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xíx) kaŽdé porušenie povinností Prijímatel'a, ktoré je V Zmluve o poskytnutí NFP

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatn porušenie Zmluvy

o posk}'tnutí NFP.

c) Podstatn ,m porušením Zmluvy o poskynutĺ NFP je aj vykonanie takého likonu zo strany

Prijímatel'a, na ktoÚ je potrebn , predchádzajrici písomn ' stihlas Poskyovatel'a

V prípade, ak srlhlas nebol udelen , alebo ak došlo k vykonaniu takého konu Zo strany

Prijímateľa bez žiadosti o tak 'to sl]hlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovenych v Zmluve o poskynutí NFP, v právnych

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podl'a Zmluvy

T c
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o posklnulĺ NlrP povaŽuj za podstatné porušenia, sťt nopodstatn m porušením Zmluvy
o posk}4nutí NFP.

e) V prípade podstatného poruŠeniaZmlwy o poskytnutĺ NFP je Zmluvná strana opráVnená
od Zmluvy o posk}tnutí NFP odst pit'bez zb}'točného odkladu po tom, ako Sa o tomto
porušení dozvedela. Prijímatel' berie na vedomie, že s ohl'adom na právne postavenie

a povinnosti Poskyovatel'a, m že lykonaniu odst penia od Zmluvy o posk}'tnutĺ NFP
predchádzat'povinnost' vykonať kontrolu u Prijímatel'a, prípadne povinnosť realizovat'
iné osobitné postupy a 'Úkony. Z uvedeného d vodu preto Pruĺmatel' slihlasí s ĺ. m, Že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odst pení od Zmlury o posk}tnutí

NFP pojem ,,bez zbytočného odkladu" zahr a dobu, po ktoru sri v priamej nadväznosti
vykonávané rikony Posky,tovatel'om podl'a predchádzaj cej Vety. V prípade

nepodstatného porušenia Zrnluvy o poskynutí NFP je Zmluvná strana oprávnená
odstílpit', ak Strana, ktorá je V omeškaní, nesplní svoju povinnost' ani v dodatočnej
primcranej lehote, ktorá jej na to bola poskynutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade

podStatného porušenia Zmluvy o posky,tnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytn ť
dodatočn lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani
posk}4nutie takejto dodatočnej lehoty sa nedot] ka toho, že ide o podstatné porušenie

povinnosti ({i345 odsek 3 obchodného zákonníka).

l) odst penie od Zmluvy o poskynutí NFP je ričinné d om doručenia písomného

oznámenia o odst pení od Zmlulry o poskytnutí NFP druhej Zrnluvnej strane. Na
doručovanie sa vzt'ahuje článok 4 zmluvy.

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

od Zmluvy o poskytnutĺ NFP odst pit' len vtedy, ak od vzniku oVZ uplynul aspo jeden

rok. V prípade objektívnej nemoŽnosti plnenia (nezvratn záník predmetu Zmluvy
o posk}'tnutĺ NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzaj cej Vety neuplatní a Zmluvné
Stlany s oprávnené postupovat' podl'a príslušn1 ch ustanovení obchodného zákonníka
a podpome občianskeho zákonníka.

h) V prípade odst penia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávaj zachované tie práva

a povinnosti Poskyovaĺel'a, ktoré podl'a svojej povahy majri platiť aj po skončení Zmluvy
o poskynutí NI.P, a to najrnä právo a povinnosť poŽadovat' Wátenie posk}'tnutej čiastky
NF'P' právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Z-mluvy o poskynutí NFP,
ustanoVenia uVedené v čIánku] .2zmluvy a ďalšie ustanoVenia Zmlu\y o poSk}'tnutí NFP
podl'a svojho obsahu.

i) Ak sa Prijimatel'dostane do omeškania s plnenírn Zmluvy o poskynutí NFP v d sledku
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti Zo strany Posk}4ovatel'a, Zmluvné strany srihlasia,

Že nejde o porušenie Zmluvy o poskynutí NFP Prijítnatel'om.

j) V prípade odstripenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímatel' povinn ' na základe
žiadosti Posk}.toVateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povlnnost'Prijímatel'a Sa uplatní

aj vtedy, ak sa vjednotlivom článku Zmluvy o posk},tnutí NFP označujricorn podstatné

porušenie ZmIulry o poskynutí NFP \d,slovne neuvádza, že Prijímatel' je povinn;í vrátit'

NF'P alebo jeho časť.

Prijĺmatel'je oprávnen Zmluvu o poskynutí NFP vypovedat'z d vodu, Že nie je schopn ,

realiz'ovaÍ'Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluye o posky4nutí

NFP' alebo nie je schopn , dosiahnut' ciel' Projektu' Prijímatel' s hlasí s t 'm, že podanírn

vypovcdc mu vzniká povinnosť vrátit' už vyplatené NFP v celom rozsahu podl'a článku l0
VZP za podmienok stanovenych Poskyovatel'om v Žiadosti o Vrátenie. Po podaní u_y'povede

m Že Prijímatcl't to Vziat'spät'iba s pĺsomnym srlhlasom Poskytovatel'a. V1 povedná doba

,Strna 44 z 70r Ú

je jeden mesiac odo d a, kedy je vj'poveď doručená Posk),tovateľovi. Počas pl1nutia
v povednej doby Zmluvné strany vykonajli irkony smerujĺlce k lysporiadaniu vzájomnych
práv a povinností' najmä Poskytovatel' vykoná kony vzťahujrice sa k finančnému
vysporiadaniu s Prijímatel"om obdobne ako pri odsĺipení od Zmluvy o posk}tnutí NFP
a Prijímatel' je povinn . poskyn ť všetku potrebnli srlčinnost'. Zmluva o poskynutí NFP
zaniká uplynutím v povednej doby s vj,nimkou ustanoVenĺ, ktoré nezanikaj ani v d sledku
zániku Zmluvy o posk},tnutí NFP pri odstripení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto
článku-

Článok 10 \rysPoRIADANIE FINANčNÝCH VZŤAHov

1. Prijĺmatel' sa zav'ázuje:

a) wátiť NFP alebo jeho čast', ak ho nevyčerpal podl'a podmienok Zmluvy
o posk},tnutí NFP, alebo ak nez čtoval celti sumu poskytnutého predfinancovania

alebo záIohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzou. zisk; suma neprei,yšuj ca
40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákona o príspevku Z EŠtF sa uplatní na hmn sumu
celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z posky,tnut 'ch zálohovj,ch
platieb alebo z poskynut; ch predfinancovaní,

b) wátiť prostriedky posk}tnuté omylom; suma neprevyšuj ca 40 EUR podl'a $ 33

odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplat uje,

c) uátiť NFP alebojeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí
NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podl'a $ 3l
odsek l písmena a), b), c) zákona o rozpočtovych pravidlách; suma
neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zakona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na vyplateny NFP alebo jeho čast'systémom refundácie alebo na hrnn sumu
celkového NFP alebo jeho časť nez čtovan 'ch zálohou. ch platieb alebo
predfinancovaní'

d) wátiť NFP alebo jeho čast', ak v s vislosti s Projektom bolo porušené
ustanovenie Práweho predpisu SR alebo právneho aktu gÚ (bez ohl'adu na

konanie alebo opomenutie Prijímatel'a alebo jeho zavinenie) a toto porušenie
znamená Nezrormalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podl'a $ 3 1 odsek
1 písmena a),b), c) Zákona o rozpočtovj,ch pravidlách alebo o zmluvn pokutu
podľa článku l3 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skutočnosti, Že za Nezrovnalosť sa
považuje také porušenie podmienok posk}tnutia NFP' s kton m sa spája
povinnost' \Ťátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijĺmatel' tak to NFP
alebo jeho časť newáti postupom stanoven m v odsekoch 3 až 8 tohto článku
VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o posky'tnutí NFP aplikovať
ustanovenie druhej vety $ 31 odsek'7 Zákona o rozpočto ch pravĺdlách; suma
neprevyšujťrca 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠlF sa uplatnĺ
na hmnri sumu Nezrovnalosti,

e) wátit' NFP alebo jeho časť' ak Prijírnatel'porušíl pravidlá a postupy verejného
obstaráVania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na u. sledok verejného
obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujrice sa na obstarávanie služieb,
toVarov a stavebnych prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o Vo; suma
neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatnĺ
na poskynuty NFP alebo jeho časť,

0 wátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákazne|egáIneho zamestnávania podl'a $

33 ods' 3 zákona o príspevku z EŠlF; suma neprelryšuj ca 40 EUR podl'a $ 33

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskynutj, NFP a]ebo jeho čast',
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c) Vrátiť NFP alebo jeho časť v injlch prípadoch' ak to ustanovuje Zmluva

o posk)tnutí NFP a]ebo ak došIo k zántku Zln|uvy o posky4nutí NFP v zmysle

článku 9 VZP z d vodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskynutí-NFP;

suma neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákona o pľíspevku z ESIF sa

uplatní na poskytnuti' NFP alebo jeho časť,

h)wátiťčist príjemzProjektuvprípade,akbolpočasRealizácieProjektualebo
vobdobítrochrokovodI..inančnéhoukončeniaProjektulytvoren] príjempodl.a

článku6lvšeobecnéhonariadenia;vrátiťin .čistypríjemzProjektuvprípade,

akbolpočasRealizácieaktivítProjektuV)'tvoren príjempodľačlánku65odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujrlca 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2

zákona o príspevku z EŠlF sa v tomto prípade neuplat uje,

i) odviest' vynos z prostricdkov NFP podl'a $ 7 odsek l písmeno m)

z'ákonaorozpočtovychpravidláchvzniknutynazák|aderiročeniaposkynut ho

NFP (d'alej len ,,v 'nos"); uvedené platí len v prípade posk}'tnutia NFP systémom

zálohovej platby ďalebo predfinancovania; suma neprevyšuj ca 40 EUR podľa $

33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠlF sa v tomto prípade neuplat uje'

j)aktourčíPosk}tovatel.,VrátiťNl..Palebojehočast'vprípade,akPrijímatel'
nedosiahol hodnotu Meratel'ného ukazovatel'a Pro;ektu uvedenej v Schválenej

žiadostioNFPsodch lkoupresahuj cou5%oprotischválenejhodnote,ato
merne so znížením hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Pľojektu vo vzťahu k t] m

hlavnmAktiVitám,ktoréprispievajrikdosiahnutiuzniŽovanéhoMeratel'ného
ukazovatel.aProjektu.Spsobvj,počtusumy,ktorumáPrijímateľvrátiťpodl'a
tohto ustanovenia, Zverejní Poskyovatel' na Svojom webovotn sídle' Suma

ncprevyšujuca 40 EUR podi'a $ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠl!- sa uplatní

na poskynuty NF-P alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknuty na zák|ade zrjčtovania Preddavkovej platby najnesk r

spolu s predloŽením dopl uj cich ŕtdajov k preukázaniu dodania predmetu

plncnia.

V prípade vzniku povinnosti odvodu vynosu podl'a odseku l písmeno' i) tohto článku

VZPsaPrijírnate1,zaväzujeodviest'vynosdo31.januárarokunasleduj cehoporoku'

v ktorom vznikol vynos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za čtovné

obdobie) podl'a odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímatel' zavä:zu1e Vrátit'čist

príjerĺ do 3l. januára roku nasleduj ceho po roku, vktorom bola zostavená čtovná

)áuierka alebo ak sa na Prijĺmatel'a Vzt'ahuje povinnosť overenia ŕrčtovnej závierky

audítorom v sťllade s ustanoveniami zákonao čtovníctve o overovaní čtowej závierky

audítoromporoku,vktorombolairčtovnázávicrkaaudítoromoverená.Prijímatel'sa
zaväzuje oznámiť aj cez Vcrejn čast' lTMS2ol41_ Posk}'tovatel'ovi príslušn sumu

v nosu alebo čistého príjmu najnesk r do 16. januára roku nasledujťrceho po roku'

v ktorotn vznikol v nos' resp. v ktorom bola zostavená tičtovná závierka, resp' v ktorom

bola ričtovná závĺerka overená audítorom apož'iadať Posk}tovatel'a o informáciu

k podrobnostiam Wátenia čiStého príjmu, alebo odvodu v nosu (napr. č. irčtu, variabilnj'

synbol). Poskyĺovatel'Zašle t to informáciu Prijímatel'ovi Bezodkladne. Pľi realizácii

riirady Prijímatel' uvedie variabiIn , synbol, ktory je automaticky generovany systémom

lTMS20l4- a je dostupn; Vo verejnej časti I'l'MS20'l4+. Ak Prijímatel'vráti čist 'príjem

aleboodvedievynosRiadneaVčasvsrlladestymtoodsekom,ustanoveniaodsekov3aŽ
7tohtočlánkuVZPsanepouŽijrl.AkPrijímateľčist príjemaleboVynosRiadneaVčas

ncvráti, resp. neodvedie, Posk}4ovatel' bude postupovať rovnako ako v prípade

povinnosti viátenia NFP aiebo jeho časti vzniknutej podl'a ods ku 1 písm' a) až g) a písm'

j) tohto článku VZP a na Prijĺmatel'a sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podl'a

odsekov 3 až"t ÍohÍo článku VZP vzt'ahujri rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho časť vráten] z d vodov uveden ch v odseku l tohto článku V7-P

iniciatívne zo strany Prijímatel'a, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Posky'tovatel'

v ŽoV, ktoru zašle Prijímatel'ovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS20l4+.

K záväznému uplatneniu nároku Posk}'tovatel'a na Vrátenie NFP alebo jeho časti na zá4<lade

ŽoY dochädzazverejnením ŽoV Posky'tovatel'om vo verejn j časti 1TMS2614+. Pnjímatel'

je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti lTMS2Ol4+ informovan automaticky geneIovanou

notifikačnou elektronickou správou zo systému lTMS2014+ zaslanou na elĺailovu adresu

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie vj,šku NFP, ktoru má Prijírnatel' vrátiť a

zárove určí čísla irčtov, na ktoré je Prijímatel' povinn ' vrátenie vykonať"

Prijímatel, sa zav.dzu1e wátit' NFP alebo jeho časť uveden v ŽoV do 0 dní odo d a

doručenia ŽoV PrijĺmateľoVi vo verejnej časti ITMS20 1 4+. De doručenia vo veĺejnej časti

ITMS2o14+ je totoŽn ' s d om prechodu ŽoV do stavu ''odoslan 'dlžnĺkovi" v systéme

ITMS2014+. D om nasledujricim po dni sprístupnenia ZoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynĺrt' 60 d ová lehota splatnosti. Preplatok vzniknut na základe z čtovania

ľreddavkovejplatbyjePrijímateľpovinn ,\Tátiťnajnesk rspoluspredložením
Dopl ujricich dajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímatel' tieto

pouinno't' nesplní, ani ned jde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade

plnenia, PoskYovatel':

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uveden;lch v Zmluve o posk}1nutí

NFP, za ktoqjlch bolo NFP poskyĺnut ' príslušnému Správnemu orgánu (ak ide

o porušenie finančnej disciplíny) alebo

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uveden 'ch v Zmluve o poskynutí

NFP'zaktonchboloNFPposky4nut'Uradupreverejnéobstarávanie(akideo
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo

c. postupuje podľa $ 4l odsekov 2 aŽ 4 alebo $ 4la odsek 2 zákona o prĺspevku

z EŠlF alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civiln 'sporov' poriadok) a uplatní

pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej vŽoY na príslušnom

orgáne (napr. na s de)'

Prijímatel' realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na čeu Prijímateľ' ktoÚ

.;e ltátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby

na čet alebo formou rozpočtového opatrenía v srilade so žiadosťou o Vrátenie finančnych

prostriedkov.

Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na ričet je Prijímateľ povinn

uviesť variabiln ' symbol, ktor je automaticky generovan systémom ITMS2Ol4+ a je

dostupn]í/ vo verejnej časti ITMS20l4+-

Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímatel'' ktoÚ je

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS20 l 4+'

Pohľadávku Posk},tovatel'a Voči Prijímatel'ovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a

pohľadávku Prijímatel'a voči Posky'tovatel'ovi na posk}tnutie NFP podl'a Zmluvy

oposkynutíNFPjemožnévzájomnezapočítaťpodl'apodmienok$42zákonaopríspevku

' 
gŠIp. ĺt k vzájomnému započítaniu ned jde z d vodu nesrihlasu Posklovatel'a,

)-

1

6.

8.
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pÍojektov bez q,.tvorenia analyickj'ch irčtov v členení podľa jednotlivj,ch
projektov, ak ličtuje v sristave podvojného ričtovníctva,

b) v ličtovn 'ch knihách podl'a $ 15 zákona č- 43112002 Z. Z o tičtovníctve
v znení neskoľších predpisov so slovn 'm a číseln ,m označením Projektu v
čtovn ch zápisoch, ak ričtuje v sristave jednoduchého ličtol.níctva.

Prijímateľ' ktor'nieje čtovnoujednotkou podlh zákonač.43112002Z. z. o tičtovníctve
v znení neskorších predpisov, vedie evidencíu majetku, zäväzkov, príjmov a v davkov
(pojmy definované v $ 2 odsek 4 zákona č- 431/2002 Z' z' oičlovníctve vznení
neskorších predpisov) r,kaj cich sa Projektu v ličtovn 'ch knihách podľa $ 15 odsek 1

zákona č. 43l/2002 Z. z- o ilčtovníctve V Znenĺ neskorších predpisov (ide o ričtolrrré knihy
používané v s stave jednoduchého ričtor'ľríctva) so slovnym a číseln]ŕm označením
Projektu pri zápisoch v nich, pľičom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov
a sp sob oce ovania majetku azáv'i kov sa primerane použij ustanovenia zákona č.

431/2002 Z. z. oičtovníctve Vznení neskorších predpisov oričtovn 'ch zápisoch,
čtormej dokumentácii a sp sobe oce ovania.

Záznamy v ričtovníctve musia zabezpečit' ridaje na ličely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvorit' základ pre nárokovanie platieb
a uľahčiť proces oVerovania a kontroly vj,davkov zo strany príslušn 'ch orgánov.

Prijímateľ uchováva a ochra uje čtorĺ: dokumentáciu podľa odseku l, evidenciu podl'a
odseku 2 a inri dokumentáciu t ,kajricu sa Projektu v s lade so zákonom č. 43112002 Z' z'
o ričtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku l 9 VZP.

V srivislosti s plnením povinností Posk}tovatel'a podľa článku 72 všeobecného
nariadenia, Posk}toVateľ dohodne s Prijímateľom sp sob monitorovania čist 'ch príjmov
z projektu podl'a článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a
to na čely zdokladovania a preukazania skutočností t kajricich sa čistého príjmu
z Projektu uveden 'ch v Následn 'ch monitorovacích správach.

Ak má Prijímatel'sídlo alebo miesto podnikania mimo tizemia Slovenskej republiky, je
povinn viest'ričtovníctvo t 'kaj ce sa posk}'tovania príspevku podl'a prárĺreho poriadku
štátu, na zemí ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

3
Prijímatel' je povinn vrátit' sumu určenÚ v ŽoY uŽ doručenej Prijímatel'ov podl'a odsekov
3 až 7 tohto č]ánku VZP d'o l 5 dní od doručenia oznánenia Posk},tovatel'a, Že s vykonaním
vzájomného započítania nes hlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej V Žov,
podl"a toho, ktorá okolnost'nastane nesk r' Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP
sa použijri primerane.

9. Ak Prijímatel'Zistí NezroVnalost' srivisiacu s Projektom, zav'ázuje sa

a. najnesk r do 3 dní tLito Nezrormalosť oznámiť Poskyovatel'ovi,
b. predložiť Posk}'tovatel'ovi príslušné dokumenty t 'kaj ce sa tejto Nezrovnalosti

a

c. lrysporíadat't to Nezro\Ťlalost'postupom podl'a odsekov 3 až 8 tohto článku
VZP; ustanovenia t 'ka|rice sa ŽoV sa nepoužijri.

Uvedené povinnosti má Prijímatel'do 31.08.2027. Táto doba sa predlži ak nastanri

skutočnosti uvedené včlánku l40 všeobecného naríadenia' ato očas trvania t 'chto
skutočností_

10. V prípade wátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatílry Prijímatel'a, Prijímatel'pred
realizovaním lihrady oznámi Poskytovatel'ovi vj.šku vrátenia prostredníctvom verejnej
časti ITMS20l4+ (z d vodu evidencie pohl'adáVky na Strane Poskytovatel'a). Následne pri
rea|izácíí irhrady Prijímateľ uvedie správny variabiln , symbol automaticky generovan

syst mom ITMS2014+' ktoď je dostupn ,vo verejnej častí ITMS2014+.

2.

4.

il Ak Prijímatel'neuáti NFP alebo jeho časť na spnĺvne ričty alebo pri uskutočnení hrady
neuvedie spráVny automaticky ITMS20I4+ generovany Variabiln ' sy,rnbol, príslušn '
záväzok Prijímatel'a zostáva nesplnen , a finančné vzťahy voči Posky,tovatel'ovi sa
považujri za neqlsporiadané.

!2. Proti akejkol'vek pohl'adávke na vratenie NFP ako aj proti ak 'mkoľvek in 'm pohl'adávkam
PoSkytoVatel'a voči Prijímatel'ovi vzniknutych z akéhokoľvek právneho d vodu Prijímatel'
nie je oprávnen , jednostranne Započítať akťrkoľvek svoju pohľadáVku.

l3. Zmluvné strany sa osobítne dohodli, Že na vrátenĺe NFP alebo jeho časti podl'a odseku 4
tohto článku VZP sa uplatní l20_d ová lehota, ak čo i len de p vodnej 60_d ovej lehoty
pripadne na obdobie krízovej sítuácíe podl'a $ 56 ods' l zákona o príspevku z EŠIF, inak
platí 60-d ová lehota splatnosti na wátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plputia 120-

d ovejlehotyjetotožn sd omsprístupneniaŽoVvITMS2Ol4+,t.j.Začiatokpl}nutia
lehoty sa nemení.

článok 1l UČTo\T,{ÍCTVo A UCHoVÁVANIE ÚČTo\,T.,lEJ DoKUMENTÁCIE

Prijímatel', ktor' je ĺrčtovnou jednotkou podl'a Zákona č. 43lD002 Z. z. o ričtovníctve
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje ričtovať o skutočnostiach t kaj cich sa projektu

a) na analytick'ch čtoch V členení podl'a jednotlivj,ch projektov alebo
V anal ickej evidencii vedenej v technickej forme2 v členení podl'ajednotliv ch

rl'ojem technická formajedefinovan v $ 3l ods.2 písmeno b) zákonač. 43l/2002z. z o tičtovníctvev
znení neskorších predpisov.

6.

7. neuplat uje sa.

Clánok 12 KONTROLA/ AUDIT

l. opráwrené osoby na vj'kon kontroly/auditu s najmä:

a. Posky4ovatel'a ním poverené osoby,

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

c. Najvyšší kontroln rirad SR a ním poverené osoby,

d' organ auditu' jeho spolupracujrice orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby
poverené na v.. kon kontroly/auditu,

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

ť. orgánzabezpečujťrci ochranu finančn 'ch záujmov EÚ,
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g. osoby prizvané orgánmi uveden mi v písmenách a) až F) v s lade s príslušn ml

prár,nymi predpismi SR a právnyni aktmi EU.

2. Kontrolou Projeklu sa rozumie srihrn činností Posk ovatel'a a nírn prizvanych os b, ktor ni
sa overuje plnenie podrnienok poskynutia N!-P v s lade so Zmluvou o posk}tnutí NFP, srilad

nárokovanj'ch finančn ch prostriedkov/deklarovan ch vydavkov a ostatn 'ch dajov

predloŽenych zo strany Prijírnatel'a a s visiacej dokumentácie S práVn)4ni predpismi SR

a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, ričinnosti a ĺlčelnoSti

poskytnutého NFP' d sledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projektu, vrátane dosiahnut]i/ch hodn t Meratel'n]lch ukazovatel'ov Projektu a ďaIšie

povinnosti stanovené Prijírnatel'ovi v Zmluve o posk)tnutí NFP. Kontrola Projektu je

vykonávaná v s lade so zákonom o finančnej kontrole a audiĺe a to najrnä fonnou

administratívncj finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na rnieste.

V prípade, ak sĺi kontrolou vykonávanou formou administratíVnej finančnej kontroly

povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručĺ

Poskylovatel' Prijímatel"ovl návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly,

prĺčorn Prijímatel'je oprávnen ' podat' v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisten In nedostatkom, navrhnutym odpor čaniam, k na predloŽenie písomného Zoznamu

opatrcní prijatych na nápravu zistenjzch nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej

len ,,prijat opatrenia") a k lehote na splnenie prijat:|'ch opatrení, uvedenym v návrhu

čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohl'adnení opodstatnenych námietok

(za predpokladu, Že Prijímatel'zaslal pripomienky námietky V lehote) zasiela Poskytovatel'

Pĺijímatel'ovi čiastkovri správu zkontroly/správu zkontroly, ktorá obsahuje všetky

náleŽitosti uvedené v $ 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sĺr

skončené d om zaslanía správy Prijímatel'ovi. Zaslaním čiastkovej správyje skončená tá čast'

kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa tjzka. Ak je kontrolďaudit zastavenízastaveny

z d vodov hodn ch osobitného Zretel'a kontrolďaudit alebo ich časť je skončeniá/skončen

vyhotovcnírn ziu'namu s uvedením d vodov jej/jeho zastavenia. Záz'nam sa Prijímatel'ovi

nezasieIa, ak medzičasom zanikol.

3. Prijhnatel' sa z-aväzu|e, že umoŽní u-y'kon kontroly/auditu zo strany oprávnen 'ch os b na

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

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zäkona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy

o posk}'tnutí NIP.

4' Prijímatel' je počas r.1lkonu kontroly/auditu poVinny najmä preukázať opráVnenost'

vynaloŽenjlch vydavkov a dodrŽanie podmienok posk}tnutia NFP v zmysle Zmluvy

o posk}1nutí NFP a príslušn 'ch právnych predpisov.

5. Prijímatel'jc povinn zabezpcčiť prítomnosť os b zodpovednych za Realizáciu aktivít

Projektu, Vytvorit' primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu,

z'ďržal' sa konania, ktor by mohlo ohrozit' začatie a riadny priebeh yykonu kontroly/auditu

a pInit' všeĺky povinnosti, ktoré mu Vypl 'vaj najrnä zo zákonao finančnej kontrole a audite.

6' oprávnen osoby na r.rykon kontroly/auditu m žu Vykonat'kontrolu/audit u Prijímatel'a

kedykol'vek od činnosti Zmluvy o posk)4nutí NF'P aŽ do uplynutia leh t podl'a článku 7

odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺŽi v prĺpade, ak nastan skutočnosti uveden

v článku 140 všeobecn ho nariadcnia, a to o čas trvania t chto skutočností. Poskytovatel'je

oprávncny prerušit' plyrutie leh t vo vztähu k u-ikonu kontroly žiadosti o platbu formou

adrĺinistratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/z čtovaním v prípadoch stanovenych

článkom l 32 odsek 2 všeobccného nariadenia.

'7

8.

osoby oprávnené na v- kon kontroly/auditu maj práva a povinnosti upravené najmä

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

povinností Zo Strany PrijímatcI'a.

Príjímatel' je poVinn1 prijať opatrenia na nápraw nedoStatkoV Zistenych kontrolou/auditom

v zmysle čiastkovej správy zkontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej

oprávnen 'mi osobami na v kon kontroly/auditu. Prijímatel' je zárove povínn zaslat'

osobám oprávnen 'm na v'kon kontroly/auditu avŽdy a1 Poskyovatel'ovi' ak nie je

v konkrétnom prípade osobou vykonávaj cou kontrolrr/audit, písomn ' zoznam prijat ch

opatrení prijaĺj'ch na nápralu Zisten]í'ch nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z
kontroly/správe zkontroly/auditu a'fla vyzv\ Poskytovatel'ďin 'ch oprávnenych os b na

yi,kon kontroly/auditu predloŽiť dokumentáciu preukazujricu splnenie prijatych opatrení.

Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podl'a článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti

tj,kajŕrcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnen1 ch os b na rrykon

konĺrolyiauditu, prípadne in1 ch kontroln 'ch orgánoV) platí v nezmenenom rozsahu' pričom

tam uvedená informačná povinnost' Prijímatel'a mÔže by'podl'a okolností konkrétneho

prípadu čiastočne alebo plne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzaj cej vety.

Prijírnatel'je zárove povinny prepracovat' a predložíť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomn zoznam prijat ch opatrení, ak oprávnená osoba lryžadovala jeho prepracovanie a

predloŽenie.

Právo Posky'tovatel'a alebo os b uveden ch V odseku 1 tohto článku na vykonanie

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadn}-lĺ ustanovením tejto Zmluvy o posk}'tnutĺ

NFP' Uvedené práVo Posk}'tovatel'a alebo os b uveden 'ch v odseku l tohto článku sa

vztähuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu t: ch isĺ ch skutočností, bez ohl'adu na

druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sti Posk)'tovatcl'

alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku víazané iba platn 'mi právnyni predpismi

a touto Zmluvou o poskynutí NFP, nie však závermi predchádzajricich kontrol/auditov. T m

nie sri nijak dotknuté povinnosti (t 'kajrlce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia)

vypl 'vajrice z t 'chto predchádzajrĺrcich kontrol/auditov. Povinnost' Prijímateľa Vrátit' Nl'-P

alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z v sledku vykonanej kontroly/auditu

kedykol'vek počas ričinnosti Zmlulry o poskytnutí NFP, nie je dotknutá v sledkom

predchádzajrlcej kontroly/auditu.

Prijímatel' berie na vedomie, Že Poskyovatel' pri získavaní iníormácií o Projekte využiva a1

osobitné nástroje V}tvorené inštit ciami/orgánmi EÚ alebo SR' Vrátane nástroja ARACHNE,
a to najmä Za tičelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančnych záujmov. Prijímatel'

srihlasí s t'jm' aby daje tj'kaj ce sa Projektu, ktoré posky4ne Poskytovateľovi, boli sričast'ou

systému ARACHNE avyužívali sa pri jeho fungovaní. Prijímatel'sa zárove zav'ázuje

posk}4n t' Posk}'tovateľovl akékol'vek dopl uj ce informácie, ktoré bude Poskytovatel'

poŽadoVat' v s vislosti s prešetrovaním informácií získan 'ch v rámci systému ARACHNE.

Clánok 13 ZABEZPEČENIE PoHĽADÁVKY,
A ZMLUVNÉ PoKUTY

POISTENIE MAJETKU

Ak Posk}.tovatel' vo Vyzve alebo počas činnosti Zmluvy o posky'tnutí NFP určí, že

Prijímatel'bude povinn ' zabezpečit'budricu pohl'adávku zo Zmllvy o posk}tnutí NFP,

Prijímatel' sa zav'äzuje takéto Zabezpečenie poskytnriť vo ťome, sp sobom aza
podmienok stanoven ch vo Yyzve, v Práwych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí

NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom vyuŽitia záložného práva

9.

10.

Ú
Stĺana 51 z 70

{e
Strffi 52 z 70



r strana Šl z 7()

alebo in, m vhodn]ŕm Zabezpečovacím prostriedkom' ktor'm m Že by' v srilade s $ 25
odsek 9 Zákona o príspevku Z EŠIF aj prijatie zmenky posk ovatel'om od prijímatel'a.
Pre zriadenĺe a vznIk záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky
sl Žiace pre zabezpečeníe záväzkov vyplj'vajricich zo Zmllvy o poskynutí NFP platia
všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie Vznikne V písomnej forme na základe právneho konu, ktor, pre
vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá obchodn ' zákonníka alebo
občiansky zákonník,

b) za kumulatívneho splnenia všetkj,ch podmienok uvedenych V tomto odseku l
zálohorn m že by4'bud' majetok nadobudnut 'Z NFP alebo íné veci, práva alebo
majetkové hodnoty vo Vlastníctve Prijímatel'a alebo tretej osoby,

c) k hnutel'nym alebo nehnutel'nym veciam, ktoré tvoria záloh, musí bf vlastnícke
právo plne majetkovo_právne vysporiadané, to znamená, Že je známy v|astník,
resp. Všetci spoluvlastníci veci a s čet ich spoluvlastníckych podielov k veci,
ktoráje predmetom zálohu, je l/1,

d) zriadeniu záložného práva m Že d jst' aj postupne, a to V prípade postupného
lryplácania schváleného NFP'

e) hodnota zálohu musí by'rovná alebo vryššia ako sličet uŽ v1plateného NFP a tej
časti NFP, ktoru Prijímatel' žiada vyplatiť na základe pred\oženej ŽoP ' V prípade
spolufinancovania Projektu Zo strany Financujricej banky, hodnota zálohu musí
zahiŕnť aj v1išku pohl'adávky banky na in , ako Prekle ovací ver, t.j. ktorá sa
automaticky neznižuje v prípade hrady NFP alebo jeho časti o trito uhĺadenrj
sumu v zmysle pravidiel vypl1 vajricich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom
postupe medzi bankou a orgánmi zastupujrlcimi Slovenskri republiku. To
znamená' Že v prípade posrupného zriad'ovania záložného práva, je jednou
z podmienok V}platenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva
zabezpečuj ceho aj t to ešte neryplaten čast' NFP, ktorá bola obsiahnutá
v konkrétnej ŽoP Prijímatel'a (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v
zmysle oboch lyššie uveden1ich pravidiel,

[) zálohom m Žu bfi:

(i) veci vo v,lučnom Vlastníctve Prijímatel'a, práva alebo iné
majetkové hodnoty patriace v,lučne Prijímatel'ovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímatel'a za podmienky, že záIoŽcom
bude aj druh 'spoluvlastník/ostatní spoluvlastnící; tak, že musí by'
dosiahnut ' s hlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh
počítan , podl'a vel'kosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je
zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/os b za podmienky, že so
zriadením záloŽného práva na záloh s hlasí vlastník alebo
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí srihlasu podl'a predchádzajriceho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve os b uvedenjlch v bodoch (i) až (iii) vyššie
za podmienok tm uvedenjzch alebo

(v) iné Poskyovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria v lučne
Prijímatel'oVi,

g) ak s zálohom hnutel'né veci, Prijímatel' je povinn;l oznamovať Poskyovatel'ovi
každri zmenu miesta, kde sa nachádzaj do troch kalendárnych dní po vykonaní
zmeny a s časne je povinn1 do troch kalendámych dní oznĺímiť Poskytovatel'ovi
ich stičasné miesto v'skyu, ak o to Posk}tovateľ poŽiada' inak sa predpokladá
že sa nachádzajis' V mieste Realizácie Projektu,

h) Posk}1ovatel' musí b}t'Záložn ,m veritel'om prv'm v poradí (tj. ako prednostn ,

záIožn ' veritel').

ALEBo V PRÍPADE UVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) okrem podmienok uveden; ch pre zriadenie a vznik záložného práva podl'a písm.
a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie avznik záIožného práva vProjekte,
ktorého aspo časť Celkov'ch oprávnenych v'davkov ďalebo aspo čast'
Neoprávnen 'ch v,davkov je fi nancovaná prostredníctvom veru posky,tnut ho
Financujricou bankou a Prijímatel' poskyuje na zabezpečenie svojich záväzkov
zo Zmluvy oposk}.tnutí NFP a zo Zmlwy o vere rovnak záloh pre
Posk}tovatel'a aj pre Financujlicu banku, uplatnia aj všetky nasledovné
podmienky:

(D Financujrica banka zriadi záIožné právo ako prednostn zá\ož'ny
veritel'. V takom prípade Posky4ovatel' zriadi záložné právo ako
zä\ožn veritel' druh ' v poradí' Financujrica banka si m že
ztiadiť záložné právo aj v ďalšom poradĺ' za rlčelom
zabezpečenia in ,ch pohl'adávok Financuj cej banky, ako s
pohl'adávky zo Zmluvy o vere.

(ii) Prijímatel' sa zaväzuje, Že bez udelenia predchádzajliceho
písomného s hlasu Poskyovatel'a a Financujricej banky
nezal'aži ztlloh zriadením ďalšíeho záIoŽného práva v prospech
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude povaŽovať za
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je
povinn , vrátit' NFP alebo jeho časť v s lade s člankom l 0 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie záloŽného právaza
čelom zabezpečenia azap\atenta in 'ch pohl'adávok

Financujricej banky, ak má táto s Poskytovatel'om uzatvoren
Zmlulu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

l. porušenie Zmluvy o vere zo strany Prijímatel'a, alebo

2. odsttipenie Financujricej banky od Zmluvy o vere, alebo

3. vyhlásenie predčasnej Splatnosti pohl'adávky Financuj cej
banky zo Zmluvy o vere,

ktoré:
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a) má alebo m Že mat'Za následok spe aŽenie spoločného
zálohu Poskyĺovatel'a a lrinancuj cej banky v rámci
v_ konu záloŽného práva alebo

b) sp sobí neschopnost' Prijímatel'a preukizať zdĺoje
financovania aspoii časti oprávnenych vj.davkov podl'a

schválenej intenzity pomoci ďalebo sumy všetkych
Neoprávnenych v'davkov v zmysle Zmluvy
o poskynutí NFP na základe V'ZVy Posk}1ovatel'a,

predstavuje zárove nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizáciu aktiVít Projektu smeruj cu k dosiahnutiu ciel'a
Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v d sledku čoho je
zárove aj podstatnj,m porušením Zmluvy o posk}'tnutí NFP
a Príjímatel' je povinn; vrátiť NFP alebo jeho časť v srilade
s čIánkom 10 VZP'

(iv) Číselné označenie ričtu uvedeného v Zmluve o rivere alebo na

inorn doklade Vystavenom Financujŕrcou bankou, na ktor má
by'vyplaten 'NFP, musí byť totoŽn s číselnym označením ŕrčtu

uvedeného v Prílohe č. 2 Prodmet podpory Zmluvy o poskytnutí

Nl.P a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímate|'a- Bez
predchádzajĺrceho písomného srihlasu Financuj cej banky
nem Že d jst'k zmene číselného označenía tohto čtu.

(v) Prijímatel't 'mto udel'uje Poskytovat l'ovi s hlassposk}'tnutím
ak;íchkol'vek dajov a infomácii t ,kaj cich sa Zmluvy
o poskynutí NFP alebo in ,ch zmlriv uzavret ch medzi
Prijímatel'om a Poskytovatel'om v nadväznosti na Zmlulu
o posky'tnutí NFP' vrátane osobn; ch dajov poŽívajircich

ochranu podl'a osobitn 'ch predpisov, Financuj cej banke.

(vi) V prípade, ak Financuj ca banka obdrží v t'ažok Zpredaja
zálohu, bude sa s v't'aŽkom nakladať sp sobom stanovenym V

d34 zákona o príspevku z EŠlF.

ch) Podrobnejšie pravidlá t 'kaj ce sa zriadenia, vzniku a rrykonu zá\ožného práva
budri dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade

iného druhu zabezpečeĺia v písomnej forme' v nadväznosti na Zmluvu
o poskynutí NFP.

2. Prijímatel' je povinn1 , s v'nimkou majetku, ktorého povaha to nedovol'uje (napr.

soflware, licencie na predmety priemyselného Vlastníctva, patenty, ochranné známky
apodobne) apozemkov, ak ich nie je možné poistit' a ak zYyzly alebo z Právnych
dokumentov Posk},tovatel'a nevypl va, Že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistit'Majetok nadobudnut'z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorj, je zálohom zabezpečujticim záväzky Prijímatel'a podl'a

Zmluvy o poskynutí NFP, ak je tento odlišn]í/ od majetku podl'a písmena a) tohto

odseku, pričom Íenlo závázok bude obsahom zmluvy o zriadenĺ záložného práva,

c) zabezpečit', aby bol riadne poisten majetok Vo Vlastníctve tretej osoby / tretích os b,

ak je zálohom zabezpečujricim pohl'adávku Posk}'toVatel'a podl'a Zmlury
o posk}'tnutí NFP'

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byt' najmenej vo wj,ške obstaráVacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poist'uje Záloh
a zálohom nie je Majetok nadobudnut , z NFP, poistná suma musí by4'

najmenej vo v'ške podl"a ods. 1 písm. e) pľvá a druhá veta tohto čIánku,

(iD Poistenie sa musí vztähovat'minimálne pre prípad poškodenia, zničenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel' je oprávneny preskrimať poistenie
majetku a srlčasne určit'ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕ aj

aj rozšírenie ĺypu poistn 'ch rizík, pre ktoré sa poistenie vyŽaduje,

(iii) Poistenie musí trvat' počas Realizácie Projektu a počas UdrŽatel'nosti
Projekhr,

(iv) Prijímatel' je povinn ' udržiavať uzavreÍíI a činn poistn zmluw, plnit'
svoje závázky z nej vypl vajrice a dodržiavat' podmienky v nej uvedené,
najmä je povinn , platit' poistné riadne a včas počas celej doby trvania
poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržatel'nosti
Projektu d jde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímatel' povinn uavrieť
novu poistnri zm|uvu za podmienok určen;jlch Posk}'tovatel'om tak, aby sa
poistná ochrana majetku nezmenšila aaby nová poistná zmluva spiirala
všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímatel'je povinn; Bezodkladne oznámiť Poskyovatel'ovi vznik poistnej
udalosti, rozsah d sledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť
rispešne Ukončit' ĺea|izácíu hlavn 'ch aktivít Projektu alebo splnit'
podmienky Udržaĺeľnosti Projektu a sričasne vyjadriť rozsah s činnosti,
ktor od Posky'tovatel'a poŽaduje, ak je možné následky poistenej udalosti
prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Posk}toVatel'a,

(vĺ) V prípade' ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímatel' je povinnj,
zabezpečiť, aby tretia osoba dodrŽiavala všetky povinnosti uloŽené
Prijímatel'ovi vodsek 2, bod (i) aŽ (v) tohto článku l3 VZP
a Posk}'tovatel'ovi z toho vypl 'vajri rovnaké práva, ako by mal voči
Prijímatel'ovi, ak by poĺstenj'm bol Prijímatel'.

3. Prijímatel', kton je záloŽcom, je povinn oznámit'poisťovateľovi najnesk r do u_ platy
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik
záloŽného práva vzmysle $15lmc odsek 2 občianskeho zákonníka. Vprípade, ak
Prijímatel' nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímatel'je
povínn ' zabezpečit', aby vlastník veci, ktoľ'je záloŽcom alebo aj ostatní spoluvlastníci
veci, splnili oznamovaciu povinnosť podl'a prvej Vety tohto odseku'

4. Porušenie povinností Pĺijímatel'a uveden1 ch V odsekoch l a 2 tohto článku sa považuje
Za podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímatel' je povinn , vrátit' NFP
alebo jeho časť v s lade s článkom l0 VZP.

5. Ak Prijímatel' poruší svoje povinnosti Zo Zmluvy o posk}tnutí NFP f,m, Že:

a) neposkyne Posk}tovatel'ovi Dokumentáciu, spľávy, ridaje alebo informácie, na

ktor ch poskynutie je Prĺjímatel' povinnjz v zmysle článku 4 odseky 2 a_Ž 6,

článku 7 odsek 2, článkov l0 a 1 l VZP,

UD--
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b) ncposk14ne Poskyovaĺcl'ovĺ infomácie v prípadoch, v ktor'ch táto povinnost'
vypl va Prijímatel'ovi zo Zmluvy o posk}tnutí NFP podl'a článku 6 odsek .1

zlllwy, zčlánku 8 odsek 13 a14 vZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP
ačlánku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej vZmluve
o poskynutí NF-P a]ebo určenej Poskyovatel'om, ktorá lehota nesmie bl kratšia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluly o poskynutí NFP,

c) nepredloží Posky4ovatel'ovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci
mu táto povinnost' vypl ,va zo ZmIuly o posk}'tnutí NFP, najmä z článkov
uvedenych v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Z-mluve

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskyovatel'om' ktorá nesmie by4'kratšia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskynutí NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou' na ktoru je
Prijímatel' povinny v zmysle článku 5 VZP'

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímatel'om zmluvnu
pokutu. Zmluvn pokutu je Posk},toVatel' opráVnen] uplatnit' voči Prijímatel'oVi Za

porušenie jednotlivej povinnosti podl'a písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo v ške
zmluvnej pokuty 1 50 EUR zakažd , aj začaIy, de omeškania, aŽ do splnenia porušenej
povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do v,šky NFP
uvedeného v článku 3 odsek 3. l pĺsmeno c) zrnluvy. Posky4ovatel'je oprávneny uplatnit'
zmluvn pokutu podl'a predchádzajĺrcej Vety tohto odseku v prípade, ak za Íakéto
porušenie povinnosti nebola uloŽená iná sankcia podl"a Z-mluvy o poskytnutí NFP, ani
nebolo odstĺrpené od Zmluvy o poskynutí NFP a sťrčasne, ak Poskytovatel' Prijímatel'a
vyzval na dodaločn splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaŽe zmluvná pokuta
a Prijĺmatel' uvedenri povinnosť nesplnil ani v poskynutej dodatočnej lehote, ktorá
nesmie by'kratšia ako 1ehota pre Bezodkladné plnenie podl'a ZmIulry o poskynutí NFP.
Právo Poskyovatel'a na náhradu škody sp sobenri Prijímatel'om nie je dotknute
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

. Sumu zmluvnej pokuty, kton:l sa Prijímatel' zavdzuje uhradit' Poskyovatel'ovi uvedie
Poskyovatel' v ŽoV.

článok l4 oPRÁVNENÉ VÝDAVKY
l. oprávnenjlmi u_ davkami sir všetky u_ davky, ktoré s nevyhnutné na Realizáciu aktivít

Projcktu tak. ako je uvedenj' v článku 2 zmluvy a kroré splirajri vŠetky nasledujuce
podmienky:

a) rznikli počas ReaIizácie hlavnj,ch aktivít Projcktu (od ĹačaLia realizácie hlavnych
aktivít Projektu do Llkončenia ĺealizácie hlavn] ch aktivít Projektu) na realizáciu
Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného
časového obdobia stanoveného vo Vyzve, najsk r l . januárom 20 1 4, resp' najskÔr od 1.

septembra 2013 v prípade projektov realizovan ch v rámci Iniciatĺvy pre Zamestnanost'
mlad ,ch a boli uhradenĺj najnesk r do 3 l. decembra 2023,

b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené m žu by' aj vj,davky na podporné
Aktivity, ktor sa vecne viaŽu k hlavnym Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred
7'ačatím ĺealjzácie hlavn ,ch aktivít Projektu, najsk r od 1.l.20l4 alebo po Ukončení
realiz'ácle hlavn ch aktivĺt Projektu, najnesk r však do uplynutia 3 mesiacov od
Ukončenia realizácie hlavnych aktivít Projektu a]ebo do podania záverečnej žiadosti
o platbu, podi'a toho, ktorá skutočnosť nastane sk r najneskŕlľ vŠak do 3I. dcccrnbra
t0t t:
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c) patria do skupiny v davkov ods hlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní

postupov pri zmenách Projektu vypl 'vajricich zo Zmlul'y o posk}tnutí NFP, sit
v s lade s obsahovou stránkou Projektu a prispievaj k dosiahnutiu planovanych
ciel'ov Projektua s s nimi vsrilade,

d) spĺnajri podmienky oprávnenosti v,davkov v zmysle príslušnej V ,zvy alebo iného
Právneho dokumentu Posk}tovatel'a' kton m sa určujri podmienky oprávnenosti
v'davkov a v záveroch Z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je
možné vj,davky pripustiť do financovania;

e) viaŽu sa na Aktivítu Projektu, ktorá bola skutočne rea|izovaná, a tieto V davky boli
uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímatel'a (ak ide, napr. o mzdové
v davky) pred predložením Žiadosti o platbu, najnesk r však do 3 1 .1 2.202 3 a zároveťt
boli oprávnené v'davky, bez ohľadu na ích charakter, premietnuté do ričtovníctva
Prijímatel'a v zmysle príslušn ,ch právnych predpisov SR a podmienok stanoven ch
v Zmluve o poskynutí NFP; podmienka lihrady Dodávatel'ovi a]ebo Zamestnancovi
Prijímatel'a nemusí by4' splnená v prípade, ak ide o v,davky' na ktoré sa vzt'ahuje
vj'nimka uvedená včlánku 8 odsek 6 písmeno c) YZP, vpripade, ak ide o v'davky
vynaložené vo lorme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyŽaduje
s ohl'adom na konkrétny systém financovania v s lade s podmienkami upravenymi
V Sysléme finanČneho riadenia;

Í) boli vylaloŽené v s lade so Zmluvou o posk}tnutí NFP, práwymi predpismi SR
a právnyni aktmi EÚ' vrátane pravidiel ĺj.kaj cich sa štátnej pomoci podl'a článku 1 07
Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) s v s lade s príncípmi hospodámosti, efektívnosti, ričinnosti a ričelnosti;

h) s identifikovatel'né' preukĺĺZatel'né a sri doloŽené ričtovn:i'mi dokladmi, ktoré sri riadne
evidované u Prijírnatel'a v srilade s Právnymi predpismi SR; v_ildavok je preukázanjl
faktrirami alebo in ,mi tlčtovn 'mi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sŕl
riadne evidované v ričtovníctve Prijímatel'a v srilade s PráWymi predpismi SR a
Zmluvou o poskynutí NFP; preukázanie v_ davkov faktrirami alebo ĺrčtovn mi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na vj'davky vykazované
zjednodušen ,m sp sobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; vj,davky
musia bl uhradené Prijímatel'om a ich uhradenie musí byt doloŽené najnesk r pred
ich predložením Poskyovatel'ovi; podmienka ĺrhrady v'davkov sa neuplatní, ak táto
Skutočnost' lrypli1va zo Systému finančného riadenia s ohl'adom na konkrétny systém
financovania; pre ričely hrady Preddavkovej platby, sa za čtovn;iz doklad považuje aj
doklad, na základe ktorého je uhĺádzaná Preddavková platba Zo strany Prijímatel'a
DodáVatel'oVi'

i) navzájom sa časovo a vecne neprekryvajĺr a neprekr vaj sa aj s in ,mi prosÍriedkami
z verejn1 ch zdrojov; srl dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia EŠIF (KĺíŽové financovanie),

j) Majetok nadobudnut'z NFP, na obstaranie ktorého boli v'davky vynaložené, musí byt
zakLipen , od tr tĺch strán za trhoqzch podmienok na základe vj,sledkov Vo bez toho,
aby nadoblidatel" vykonával kontrolu nad predávajricim v zmysle čIánku 3 Nariadenia
Rady (ES) č- |3912004 z20.|.2004 okontrole koncentrácií medzi podnikmi
(Nariadenie ES o Íllziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebnych
prác musí by' vykonané v srilade s ustanoveniami Zmluvy o posk},tnutí NFP
(najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi
aktmi EÚ upravujricim oblasť verejného obstaráVania alebo pravidiel vztahujricich sa
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k obstaIáVaniu sluŽieb, tovarov a Stavebn ch prác nespadaj cich pod režim zákona

o Verejnom obsta ĺávaní, vŽdy z'a ceny, ktoré spĺ ajĺl kritérium hospodárnosti' čelnosti,

činnosti a efektíVnosti vypl 'vaj ce z Y zvy, z článku 33 Nariadenia 20|811046 a z

$l9 Zákona o roZpočtoVych pravidlách;

k)sĺllrynakladanénarnajetok,ktorj,jenov 
,,neboldosial'pou.Žívan 'aPrijírnatel'sním

v minulosti Žiadnyn sp sobom nedisponoval'

V] davky Prijímatel,a deklarované v ŽoP sri zaokr hlené na dve desatinné miesta ('I

curocent).

Ak u_idavok nespĺiia podmicnky oprávnenosti podl'a odseku l tohto článku YZP' takéÍo

Neoprávnen v davky nie sĺ.r spá.oĹilé nu pr"plutenie z N!-P v rámci podanej ŽoP a o takto

vyčíslené Neoprávnené vj'davky bude poníŽená suma požadovaná na preplatenie v rámcí

pĹaane; Žoľ,'ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená' Ak nesplnenie podmienok

op.áun"no.ti {davkov podl'a odseku l tohto čIánku zistĺ osoba oprávnená na v' kon

kontrolyaaudituuvedenávčlankul2ods.1VZP,Prijímatel'jepovinn1lvrátiťNFPalebo
jeho easť zodpoveda1 cu takto Vyčíslen] m Neoprávnen m rrydavkom v srllade s článkom

io vzľ p.l rešpekrovaní v šky intenzity vzťahujĺrcej sa na prĺspevok vplnej vj'ške' bez

ohl,adunaskutočnosť,Žep vodnemohliby,tietov davkyklasifikovanéakooprávnené

lydavky alebo Schválené oprávnené v davky' Všeobecné pravidlo t kaj ce sa opätovnej

kontroly/auditu uveden včlánku 'l2 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu r"' davkov

z oprávnen1ích lrydavkov/Schválen 'ch oprávnenj'ch rrydavkov na Neoprávnené v davky'

Článok l5 UČTY PRUĺMATEĽA _ osoBITNÉ USTANoVENIA

l. Učty štátncj príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo s kromného sektora

vrátane mimovládnych organizilcii a čty iného subjektu verejncj správy

s v 'nimkou subjektov uveden 'cb v odseku 2 aL 4 tohto č|ánku YZP

Poskyovatel'z'abezpečiposkytnutieNFPPrijímateľovibezhotovostnena četVeden

v EUR (ďalej ]en ''ťrčet Prijímatel'a"). Číslo i'čtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č. 2

Zmluvy o poskynutí NFP (Predmet podpory)'

neprevedie NFP na rozpočtovj' vj'davkovj' ričet Prijímatel'a, a v'davky potrebné na

financovanie určen ch ričelov sir zabezpečené v rozpočte Prijímatel'a, Zriaďovat ľ dá

pokyn Prijímatel'ovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované hrady oprávnen 'ch

u- davkov z in ch ričtov otvor n ch Prijímatel'om) V rámci svojho rrykazníctva na

v davky na realizáciu prostriedkov NFP'

4' Učty prispevkovej organizácie v zľiaďovatel'skej p sobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizícia neŽiada príspevok na Realizáciu aktivít

Projektu od zriaďovat l'a

Posk}tovatel' zabezpeči poskyĺnutie NFP Prijímatel"ovi bezhotovostne na ním

určen ,tičet(ďalejlen,' četPrijímatel'a..)veden ,VE'UR.Prijímatel'realizuje

rihradu Schválen ch oprávnenych vj'davkov z ličtu Prijímateľa' a to

pÍostredníctvom svojho rozpočtu' Číslo ĺ'čtu Prijímateľa je uved né v Prílohe č'

2 Zmluvy o posk}'tnutí NFP (Predmet podpory)'

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Proj ktu

od zriad'ovatelh

Posk},tovatel'zabezpečiposk},tnutieNFPPrijímateľovibezhotovostnenaním
určenj,ričet(d'alejlen,'ličetPrijímatel'a..),ktor jeveden ,VEUR.PIedpou:žitím

tj,chtoprostriedkovjeichPrijĺmateľpovinn previesťdorozpočtusvojho

zriaďovatel'a,atodo5dnĺodpripísaniaĺ'chtoprostriedkov.Zriaďovatel'
následneprevedieprostriedkyNFPnaPrijímateľomurčenj,ličet,zktorého
Prijímatel' realizuje hradu Schválenj'ch oprávnen ch lrydavkov' a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo 
'1čt' 

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č.

2 Zm|wy o poskynutí NFP (Predmet podpory)'

Článok l ÚČry pnlĺÍuĺTEĽA _ SPoLoČľÉ usrĺľovnľrn

l.Prijímatel'jepovinn ,udržiavaťričetPrijímatel'aotvorenj/anesmiehozn,ršit'aždo

finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia ĺlčtu pre prĺjem NFP v komerčnej

bankevzahraničí,Prijímateľzodpovedázalihraduvšetk 'chnákladovspojen .ch

s realizáciou platieb na a Z tohto ťtčtu.

2. Ak má Prijímatel' posk}'tnutj' liver na financovanie Projektu, zmena čtu Plijímatel'a je

moŽnáažpopísomnomsrihlaseFinancuj cejbanky.Písomnj'sirhlasFinancujricejbanky

podľapredchádzajticejvetymusĺPrijímateľdoručíťPoskyovateľovidod alykonania

zmeny čtu Prijímateľa.

3.Vprĺpade\TuŽitiasystémurefundáciem žePrijímatel'realizovaťťrhradyoprávnen ch

vydavkov aj z in'ch ričtov otvoren1 ch Prijímateľom pri dodrŽaní podmienok existenci

ričtu Pri.1ímatel'a určeného na príjem NFP. Prijímatel' je povinn ' oznámiť Posk}toVatel'ovi

identífi káciu t)í/chto čtov.

4.Vprípadeposk},tnutiaNFPsystémomrefundáciesri rokyvzniknuténa čtePrijímat l'a

príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnut systérĺom predfinancovania alebo zálohovej platby atakto

posk)'tnutéprostriedkysririročené,Prijírnatel'jepovinn ,olvoriťsiako četPrijímatel'a

osobitn;lčetnaProjekt(ďalejlen,,osobitn ' četnaProjekt..).Prijímatel'jepovinn]l

Sttua 60 z 70

z- Účty obce

Poskyovatel,zabezpečíposk}'tnutieNFPPrijímatel'oVibezhotoVostnenanímurčen čet

vedenj,vEUR(ďalejlen,'ťlčetPrijímatel'a..).Prijímatel'realizujerihraduSchválen ch

oprávnen ch v- davkov z ťrčru Prijírnatel'a, a to prostrednĺctvom svojho rozpočtu' Císlo

,iitu P.ijírnut"l'u je uvedené v Prílohe č. 2 Zmlwy o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovatel'skej p sobnosti Vŕ]C a obce

Posk}.tovatel'zabezpečiposk}'tnutieNFPPľijímatel'ovibezhotovostnenanímurčenj'
osobitn ' irčet (ďalej len ,,osobitn čeť'), ktor je veden v EUR' Pred použitím t 'chto

prostriedkovje ich Prijímatel'povinn previesť do rozpočtu svojho zriad'ovateľa' a to do

piarichaníodpripísaniatychtoprostriedkovnaosobitny čet.Zriaďovatel'následne

preuedie prostriedky NFP na Plijímatel'om určenj' irčct (ďalej len "írčet Prijímateľď')'

z ktorého Prijímatel' realizuje rihradu Schválen 'ch oprávnenych vydavkov' a to

prostredníctvom svojho rozpočlu. Číslo osobitného ričtu a číslo ričtu Prijímatel'a je

uvcdcné v Prílohe č' 2 Zm|uvy o poskynutí NFP (Predmet podpory)' Ak zriaďovatel'

3.

oT
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v, nosy zprostriedkov na tolnĹo osobitnom čre na Projekĺ Vysporiadat'podl'a článku l0
Ĺychto vZP.

V prípade otvorenía osobitn ho ričĺu na Projekt podl'a predchádzaj ceho odseku
a poskyovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, Vlastné zdroje

Prijírnatel'a na Realizáciu aktlvít Projektu m Žu prechádzať cez tento osobitn]j' ričet na

l)rojekt. V takomto prípade je Prijímatel' povinn;iz najnesk r pred lykonaním rihrady
závä:zku vloži|' vlastné zdroje Prijímatel'a na tento osobitny ]jčet na Projekt a predloŽiť

Poskyovatel'ovi v]Ípis z osobítného tičtu na Projekt ako potvľdenie o prevode vlastn; ch

zdrojov. V prĺpade' ak vlastné zdroje Prijímatel'a neprechádzajri cez tento osobitn ' čet na

Projekt, Prijímalel'je povinn ku každému uhradenému v'davku do1oŽiť Poskyovatel'ovi
vj,pis z iného ťrčtu otvoreného Prijímatel'om o rihrade vlastn ch zdrojov Prijímatel'a, okrem
prípadov, ak vlastné zdroje Prijímatel'a s zabezpečované Vecn ,m príspevkom.

V prípade V}uŽitia syst mu zálohovej platby m že Prijímatel'realizoVat'špecifické typy
vydavkov aj z in ho ričtu otvoreného Prijímatel'om v sťllade s príslušn mi ustanoveniami

Systému fi nančného riadenia.

Prijímatel'je povinn , oznámit' Posk}4ovatel'ovi identifikáciu íného čtu otvoreného
Prijímatel'om, z ktorého rcalizuje špecifické typy vj'davkov' Zoznam špecifickj,ch t)pov
vydavkov uVedie PoskytoVatel' v Príručke pĺe Žiadateľa, resp. Príručke pre PrijímateI'a.

8. oprávnen vydavok za podmienok definovanych v predchádzajticom odseku vzniká
prevodom prĺslušnej časti NF-P z ričtu Prijímatel'a na in; ričet otvoreny Prljímatel"orn,

defi novan1 v predchádzajricom odseku a hradou záväzku alebo hradou špecifi ck ho typu

v davku.

Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu V ZriaďoVatel'skej p sobnosti Prijímatel'a,

hrada opráwenych vydavkov m Že byt'realizovaná aj z ričtov tohto subjektu pri dodržaní
podmienky existencie čtu Prijímatel'a určeného na príjem NFP. Zárove subjekt
v zriad'ovatel'skej p sobnosti Prijímatel'a je povinn , realizovaÍ' Schválené oprávnené

vydavky prostrednĺctvoln ĺozpočtu. Prijĺmatel' je povinn1 oznámit' Posk},toVatel'oVi

identifikáciu čtov, Zktorych realizuje rihradu Schválen ch oprávnen ch vyd'avkov za
podmienky dodrŽania pravidiel Vztähuj cich sa na špecifické v'davky a roky.

Článok l7a PLATBY sYsTÉMoM PREDFINANcovANI^

Syst rnorn predfinancovania sa NFP' resp. jeho časť (ďalej a; ,,platba") posk}tuje na

oprávnen v1 davky Projektu na základe Prijímatel'om predložen ch neuhradenjlch

čtovn ,ch dokladov / časti čtovn 'ch dokladoV V lehote splatnoSti ZáVäZku Dodávatel'ov
Projektu, resp. na základe drobn ch hotovostnych rihrad a / alebo hotovostnjzch alebo

bezhotovostnych hrad správcovi dane, pnčom vlastné zdroje Prijĺmatel'a m žu bl
uhradené DodáVatel'ovi Projektu aj pred pripísaním finančnych prostriedkov na čte

Prijímatel'a za poskynuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailn postupy realizácie
platieb systémom predfinancovania s upravené v príslušnej kapitole Systému
finančn ho riadenia, ktor_i sa Zmluvné strany zaviizujri dodrŽiavať.

2. Posk},tovatel' zabezpečí poskynutie platby v'lučne na základ,e Žiadosti o platbu

(poskynutie predfinancovania), predloŽenej Prijhnatel'om v EUR po Začatí reallzácíe
aktiVít Projektu anadobudnutí ĺrčinnosti Zrnluvy oposkytnutí NFP. Žiadosť oplaĺbu
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(posk},tnutie predfinancovania) musí byt v sri'Iade s roz4očtom Projektu. Prijímateľ
v rámci fomulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanir
sumu finančnych prostriedkov podl'a Skupiny l"_ davkov uvedenej v príIohe č. 3 Zmluvy
o poskynutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskynutie predfinancovania) predkladá Prijímatel' aj

neuhradené ričtovné doklady / časti ričtovn 'ch dokladov (faktrira, prípadne doklad
rovnocennej d kaznej hodnoty, resp. ich k pia) a relevantn podpom dokumentáciu'
resp.jejk piu,ktor'chminimálnyrozsahstanovujeSystémriadeniaEŠIFainyPrávny
dokument, a to V lehote splatnosti t]í/chto čtovnj/ch dokladov. Jeden rorĺropis čtovn ,ch

dokladov si ponecháva Prijímatel'. Ak sli s častbu vj,davkov Prijímatel'a aj hotovostné
hrady, tieto rl. davky zahrnie do Žiadosti o platbu (posk}.tnutie predfinancovania)

a predloŽí k nim príslušné čtovné doklady, ktoré potwdzuj hotovostn hradu (napr.

pokladničn ' blok). Prijímatel' m že do Žíadosti o platbu (posk},tnutie predfinancovania)

Zahrnlit' aj hotovostnrj alebo bezhotovostn rihĺadu da ovému riradu v prípade prenesenej

da ovej povinnosti v s lade so zákonom č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti v'davkov, ktoré stanovuje
Systém riadenia EŠlF a in1'ľrávny dokument.

4. Prijímateľ je povinn ' uhradit' ričtovné doklady srivisiace s Realizáciou aktivít Projektu
najnesk r do 5 dní odo d a pripísania príslušnej platby na ričet Prijímatel'a. Úrok
z omeškania s rihĺadouzáväzku voči Dodávatel'ovi Projektu znáša Prijímatel'.

5. Po posk}tnutí každej platby syst mom predfinancovania je Prijímatel'povinn 'celri jej

v".ilšku zičtovať, a to do l0 dní odo dria pripísania t] chto prostriedkov na čet Prijímatel'a.

. Prijímatel'zričtuje platbu Posk},tovatel'ovi predloŽením Žiadosti o platbu (zričtovanle
predfinancovania)' ktoru predkladá spolu s v'pisom z ričtu potvrdzuj cim príjem NFP,
ako aj dokladmi potwdzujlicimi skutočn ťrhradu v_i'davkov deklarovan; ch v Žiadosti
o platbu (z čtovanie predfinancovania) v,pisom z čtu aIebo prehlásením banky
o hrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri u.iudavkoch zjednodušene
vykazovanych prostÍedníctvom paušálnej sadzby, jednotkov'ch cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žíadosti o platbu (zričtovanie predfinancovania) Prijímatel' uvedie aj

v1 davky viaŽuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné rihrady voči da ovému
radu v prípade prenesenej da ovej povínnosti v s lade so zákonom č' 22212004 Z. z'

o dani z pridanej hodnoty v znenĺ neskorších predpisov, ktoré boli zahmuté do Žiadosti
o platbu (posk}1nutie predfinancovania), pričom nĺe je povinn; opätovne predkladat' tie

isté doklady potvrdzujrice hotovostnri alebo bezhotovostn hradu. Kjednej Žiadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) m že Prijírnatel'predložiť Poskyovatel'ovi len
jednu Žiadosť o platbu (zr1čtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
posky4nuté vo viacer'ch platbách, z d vodu vyčlenenej časti nárokovanych finančn ,ch

prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskynutie predfinancovania), je
Prijímatel' povinn Z'ičtoyat'každírjednu poskynut platbu predfinancovania samostatne
(t. j. predloŽit'samostatnri Žiadost'o platbu _ zričtovanie predfinancovania). Nez čtovan;ŕ

rozdiel poskynutého predfinancovania je Prijímatel' povinny (najnesk r do l0 dní) od

uplyrutia lehoty na zričtovanie vrátiť na ričet určen; Posk},tovatel'om. Podrobnosti
vrátenia nezričtovaného rozdielu predÍinancovania stanoluje príslušná kapitola Systému
finančného riadenia.

9
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Prijírnatel'je povinny vo Všetk]í/ch predkladan ch Žiadostíach o platbu uvádzať vylučne

náiokovan finančné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedajir

podmienkam uvedenym v článku 1 4 VZP. Prijímatel' zodpovedá za pravosť, pravdivosť'

správnosť a kompletnost'ridajov uveden 'ch v t 'chto Žiadostiach o platbu' Ak na základe

neprav ch, nepravdiv ch alebo nesprávnych ridajov uvedenych v akejkol'vek Žiadosti

o platbu d jde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Pľijímatel' je povinn takto

vyplatene alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti

dozvic, vrátit'; ak sa o skutočnosti' Ž došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na

základe nesprávnych' nepravdivych alebo nepravych dajov dozvie Posk}'tovatel"

postupuje podl'a článku l0 VZP.

článok l7b PLATBY sYsTÉMoM ZÁLoHovÝcH PLA'IIEB

l. Posk}4ovatel' zabezpeči posk}'tnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj ,,platba") systémom

zálohov,ch platieb na základe Žiadosti o platbu (poskynutie Zálohovej platby). Žiadost'

oplatbu(poskynutieZálohovejplatby)predkladáPrijímatel'vEUR.Podrobnosti
adetailnépostupyrealizácieplatiebsystémomzálohovj.chplatiebsĺrupravenév
príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktor' sa Zmluvné Strany Zavžuj

dodržiavať.

2. Prijímatel' po ZačaÍi realizácie aktivít Projektu anadobudnutí ričinnosti Zmluvy

o poskynutí NFP, predkladá Poskytovatel'ovi Žiadosť o platbu (poskynutíe zálohovej

platby) maximálne do lyšky stanovenej v Systéme finančného riadenia'

3. Pravidlá pre v počet maximáInej vj'šky zálohovej platby apravidlá poskytnutia

nasleduj cej zálohovej platby s uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného

riadenia.

4. Po posky1nutĺ zálohovej platby je Prijímatel' povinn , kaŽdti jednu poskynutĺl zálohovir

platbu priebežne z čtovávať , pričom najnesk r do l2 mesiacov odo d a pripísania platby

na ličte Prijímatel'a je Prijímatel' povinn zričtovať l00 % sumy každej jednej poskynutej

zálohovej platby.

5. Vrámci formulára Žiadosti oplatbu (zr1čtovanie zálohovej platby) Prijĺmatel'uvedie

deklarované vj'davky podl'a skupiny v. davkov V Zmysle Zmluvy o posk}tnutí NFP'

Spolu so Žiadosťou o platbu (z čtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímatel' aj

ličtovné doklady preukazuj ce lihradu v davkov deklarovan. ch v Žiadosti o platbu

(zrlčtovanie zálohovej platby) a relevantn podpom dokumentáciu, ktor'ch minimálny

rozsah stanowje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovu platbu je možné z čtovat' predložením viacerj'ch Žiadostí o platbu (Z čtovanie

zálohovej platby). Povinnosť Prijímatel'a Z čtoVať l 00 % sumy každej jednej posk}'tnutej

zálohovej platby vlehote 12 mesiacov odo d a pripísania finančn 'ch prostľiedkov na

čte Prijímatel'a sa Vzt'ahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe,

pričom každ predkladanri Žiadost' o platbu (zličtovanie zálohovej platby) je potrebné

priradiť k najstaršej posk}'tnutej nezličtovanej zálohovej platbe'

7. Prijĺmatel'je oprávnen , požiadať o d'alšÍu zálohovri platbu najsk r s časne s podanítn

Žiadostí o platbu (z čtovanie zálohovej platby). PoskytovaIel' .'abezpeči poskynutie

platby na základe Žiadosti o platbu (poskynutie zálohovej plaĺby) až po schválení

predloŽenej Žiadosti o platbu (zličtovanie zálohovej platby) certifikačn m orgánom' ak

nie je oprávnen ' postupovat' inak.

8. Ak predchádz'aj'Úca zá|ohová platba nebola posk}'tnutá vmaximálnej moŽnej \"'ške,

Prijímatel' m Že požiadať o ďalšiu zálohovri platbu Vo v ške s čtu CertiÍikačn m

orgánom schválenej v šky NFP a sumy rovnaj cej sa rozdielu maximáInej v'_ šky

zálohovej platby a predchádzaj cej poskynutej zálohovej platby' S čet t 'chto

prostriedkov, a teda Vj'ška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového

NFP.

9.

Posk},tÔVatel' jc povinn vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podfa $ 7 a $ 8 Zákona

o finančncj kontrole aaudite a článku l25 všeobecného nariadgnia, a Prijímatel'je

povinny sa na čely rrykonu kontroly riadiť $ 21 -zákona 
o finančnej kontrole a audite'

in;ími právnyni predpismi SR, právnyni aktmi tsU a inj'mi Právnyĺni dokumentmi'

Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajriceho odseku Poskytovatel' Žiadosť o platbu

(poskynutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (ztičtovanie predfinancovania) schváli

v plneJ v'|,ške, schváli v zníženej r-ryške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti

o platbu (poskytnutie predfinancovania) m že časť nárokovanych vj'davkov, u ktorj'ch

je potrcbné pokračovat' V kontÍole, vyčleniť, a to v lehotách určenj'ch Systémom

finančného riadenia alebo in 'm Pĺávnyn dokumentom. Prijímatel'ovi vznikne nárok na

schválenie Žiadosti o platbu (Z čtovanie pľedfinancovania) a Žiadosti o platbu

(poskynutie predfinancovania), iba ak podá t to Žiadosť o platbu ripln a sprá\Ťu, a to

až v momente schváIenia s hrnnej Žiadosti o platbu Certifikačn m orgánom a len

v rozsahu Schválen 'ch oprávnenych vydavkov zo strany PoSk)'toVateľa a CertiÍikačného

orgánu.

l0. Predfinancovanie sa poskytuje aŽ do momentu dosiahnulia ma'\imáIne 100 % celkov ch

oprávnenych "rydavxov 
na projekt. Posledná Žiadost' o platb^u . (1'ič']9":"i:

predÍinancovaniá) predloŽcná v rámci Realizáci aktiVít Projektu plní funkciu Ziadosti

o platbu (s príznakorn závcrečná).

ll. Ak Žiadosť oplatbu (poskynutie predfinancovania) obsahuje v davky, ktoré sri

prcdmetom Prebiehaj ceho skrimania, Posk}'tovatel' m že po dohode s platobnou

jcdnotkou tak to Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť a1ebo pozastaví schval'ovaníe

dotknutych v] davkov až do času ukončenia Prebiehaj ceho skťrmania' Ak sri v davky,

klor ch sa t. ka Prebiehajuce skr1Inanie ZahInute do Žiadosti o platbu (z čtovanie

prcdfinancovania), Posk),toVat ľ pozastaví schval'ovanie celej takejto Žiadosti o platbu

(a to aj za v davky, ktor ch sa Prebiehaj ce sk manie net 'ka), a to až do času ukončenia

Prebiehaj ceho sk mania.

Ú
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9. Ak Poskytovatel' v predloŽenej Žiadosti o platbu (z čtovanie zálohovej platby)

identifikoval Neoprávnené v'davky pred uplynutím príslušnej l2-mesačnej lehoty na

z čtovanie, Prijímatel' m že takto identifikovan nez čtovan sumu zťrčtovať

predložením d'alšej Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby) s v'davkami
minimálne Vo \^_ške identifikovan ,ch Neoprávnen ch v davkov. Prijímatel'm že tento

postup uplatniť do skončenia pľíslušnej l2-mesačnej lehoty na z čtovanie; podrobnosti

s upraven v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

l0. Ak Prijímatel'nez čtuje 100 % poskynutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo d a

pripísania platby na ličet Prijímatel'a, a to ani Využitím možnosti podl'a predchádzajliceho

odseku VZP, Prljímatel'je povinn ' najnesk r do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátit'sumu nez čtovaného rozdielu na čet určen ' Posk}1ovatel'om. Podrobnosti sli
upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

ll. Ak Posk}1ovatel' VpredloŽenej Ziadosti oplatbu (z čtovanie zálohovej platby)

identiÍikoval Neoprávnené vj'davky aŽ po uplynutí l2-mesačnej lehoty na zričtovanie,
Prijírnatel'je povinn; vrátit' sumu neztičtovaného rozdielu poskynutej zálohovej platby

vs lade sčlánkom 10 t 'chto VZP. Podrobnosti sri upravené v príslušnej kapitole

Systému fi nančného riadenia.

l2. Pruĺnatel'je povinny vo Všetki,ch predkladan .ch Žiadostiach o platbu uvádzat' uj'lučne

v1davky, ktoré zodpovedajri podmienkam uvedenym včlanku 14 VZP. Prijímatel'
zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť akompletnosť rldajov uveden 'ch

v Žiadosti o platbu. Ak na základe neprau_ ch, nepravdiv'ch alebo nesprávnych ŕrdajov

d jde k lyplateniu alebo schváIeniu platby, Prijímatel'je povinn , takto D/platené alebo

schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, Vrátit'; ak sa

o skutočnosti, Že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych,

nepravdiv. ch alebo neprar4ych dajov dozvie Poskyĺovatel', posn:puje podl'a článku 10

YZP.

13. Posk},tovatel' je povinn,rykonat'kontrolu Žiadosti oplatbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákona
o finančnej kontrole aaudite a článku l25 všeobecného nariadenia' a Prljímatel'je
povinn sa na ťrčely vjlkonu kontroly riadiť $ 2l zákona o finančnej kontrole a audite,
in 'mi právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a in 'mi Právnymi dokumentmi.

l4. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzaj ceho odseku Poskyovatel'Žiadosť oplatbu
(poskynutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu 1z čtovanie zálohovej platby)

schváli v plnej vj.ške, schváli v z'níženej y ške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo
Ž'iadosĺi o platbu (z čtovanie zálohovej platby) mÔže čast'nárokovanj'ch v'davkov,
u kton_ŕch je potrebné pokračovat' v kontrole, vyčlenit', a to v lehotách určen; ch

Systémom finančného riadenia. Prijímatel'ovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti
o platbu (zričtovanie zálohovej platby) iba ak podá t to Žiadosť o platbu ripln a správnu,

a lo až- v momente schválenia s hrnnej Žiadosti o platbu Certiĺikačnym orgánom a len

v rozsahu Schválen; ch oprávnen1 ch u. davkov zo strany Poskyovatel'a a Certifikačn ho

orgánu.
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15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskyuj aŽ do dosiahnutia maximálne 100 7o

aktuálnej v'šky oprávnen ch vj,davkov Projektu. Po poskynutí poslednej zálohovej
platby je Prijímatel' povinnjl zričtovat' cel zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až
l2 tohto článku VZP. Posledná Žiadost' o platbu (z čtovanie záIohovej platby)
predložená v rámci Realizácie aktivít Projekhr plní funkciu Žiadosti o platbu (s

prĺznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť oplatbu (zričtovanie zálohovej platby) obsahuje vj'davky, ktoré s
predmetom Prebiehaj ceho skrimania, Posky4ovateľ pozastaví schval'ovanie dotknut ,ch

vj.davkov až do času ukončenia Prebiehajriceho sk mania.

17. Poskyovatel' m že posk}'tn t' d'alšiu zálohoui platbu aj bez predchádzaj ceho
schválenia Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby) v srilade s V 'nimkou zo
Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Eur pskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 20 l 4 2020 zo dŕn 08.04.2020.
Postup podl'a predchádzajricej Vetyje časovo obmedzen ' na platnosť uvedenej V 'nimky.

18. Ak došlo k mámemu uplynutiu p vodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zričtovanie
zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺŽila na l2 mesiacov,
nepovaá''je sa to Za omeškanie Prijímatel'a za predpokladu, že splní svoje povinnosti v
tejto predlženej l2-mesačnej lehote. Predlžením lehoty na l2 mesiacov nie je začiatok
pllnutia tejto lehoty dotknut ,.

Clánok 17c PLATBY sYsTEMoM REFUNDACIE

Poskyovatel'zabezpečí poskyovanie NFP, resp. jeho časti (d'alej aj ,,platba") systémom
refundácÍe, pričom Prijímatel'je povinn , uhradit' v'davky z vlastn 'ch zdrojov a tie mu
bud pri jednotliv ch platbách refundované v pomemej v ške k Celkovj,m oprávnen m
v". davkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie srl

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktor' sa Zmluvné strany
zaväzliit dodržiavať.

2. Posk}ĺovatel' zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie v lučne na základe
Žiadosti o platbu, ktoru Prijímatel' predkladá v EUR po Začatí ĺeallizácie aktivít Projektu
a po nadobudnutí ričinnosti Zmluvy o posk},tnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímatel' uvedie deklarované v'davky podl'a

skupiny vj,davkov v zmysle Zmluvy o posky,tnutí NFP. Prijímatel' je povinn , spolu so

Žiadostbu o platbu predložiť aj ričtovné doklady preukazuj ce rihradu rl. davkov
deklarovan ch v Žiadosti o platbu a relevantnr! podpom dokumentáciu, ktor,ch
minimálny rozsah stanowje Systém riadenia EŠln a in1, Právny dokument.

4. Prijímatel'je povinn]i' vo všetk 'ch predkladan 'ch Žiadostiach o platbu uvádzať v_ilučne

deklarované v'davky' ktoré zodpovedajri podmienkam uveden m včlánku 14 VZP'
Prijímateľ zodpovedá Za pravost'' pravdivosť, správnosť akompletnost' dajov
uvedenych vŽiadosti oplatbu. Ak na základe nepraqŕch, nepravdir4ych alebo
nesprávnych dajov uvedenych v Žiadosti o platbu d jde k vyplateniu platby, Prĺjímatel'
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jc povinn takto vyplaten prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti

dozvedel' vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe

nesprávnych, nepravdiv ch alebo neprav'ch dajov dozvie Posk}'tovatel', postupuje

podl'a článku 10 VZP'

Posk},tovatcl' je povinny Vykonat' kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákona

ofinančnej kontrole aaudite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímatel'je
povinny sa na ričely v'konu kontroly riadit' $ 2l zákona o finančnej kontrole a audite,

in mi právnymi predpismi SR, právnimi aktmi t'Ú a in 'mi Právnymi dokumentmi.

6. Po vykonaní kontroly Posk}tovatel' podl'a predchádzaj ceho odseku Žiadosť o platbu

schváli v plnej v ške, schváli v zníženej v_ ške, zamietne alebo pozastavĺ, pričom časť

nárokovanych v_ davkov, pri ktor'ch je potrebné pokračovat' v kontrole, m že vyčleniť,

a to v lehotách určen1 ch Systémom finančného riadenia a in m Práwym dokumentom.

Prijímatel'ovi vznikne nárok na v1platenie platby Íba ak podá uplnri a správnu Žiadosť

o platbu, a to až v momente schválenia s hrnnej Žiadosti o platbu Certifikačn1i'm

orgánom, a to len v rozsahu Schválen; ch oprávnen 'ch V davkoV Zo strany Poskyovatel'a

a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje vj'davky, ktor s predmetom Prebiehaj ceho sk mania,

Posk)4ovatel' pozastaví schval'ovanie dotknut 'ch v1 davkov až do času ukončenia

Pľebiehajťrceho skrjmania.

Čl.Áľox l8 sPoLoČNE USTANoVENlA PRE vŠETKY sYsTÉMY FINAľ*covANIA
A PRIJĺMATEĽov

Deii pripísania platby na čet Prijírnatel'a sa považuje za de čerpania NFP, resp. jeho

časti.

2. Ak nie je moŽné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektĺonicky cez ITMS2O14.', je

Prijímatel'oprávneny predloŽiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (ričtovné

doklady, vj'pisy z čtu, podporná dokumentácia vo fome rovnopisov origináIov alebo

ích k pie)'

3. Jcdnotlivé systémy financovania sa m Žu vrámci jedného Projektu kombinovať.

Kornbinácia všetk 'ch troch systémoV financovania (systém zálohorn- ch platieb, systém

prcdfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetk1 ch prijímatel'ov, za

dodrŽania podmienok definovan ch' v Systéme finančného riadenia.

4' V prípade kombinácie dvoch alebo viacerych systémov financovania v rámci jedného

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvnych strán sričasne použijťr ustanovenia čl.

l7a až' l7c YZP pre dané systémy financovania a daného Prijímatel'a vo vzájomnej

kornbinácii.

Ak d jde ku kombinácíí dvoch alebo viacerych Systémov financovania v rámci jedného

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu m že Prijímatel' predkladať len na jeden

z uveden ,ch systémov, tzn. Že napr. v'davky realizované Z poskytnut 'ch zálohov. ch

platieb nem že Prijímatel' kombinovať spolu s v davkami uplat ovan 'mi systémom

refundácie ďalebo s vj'davkami uplat ovan mi systémom predfinancovania v

rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť

o platbu (z čtovanie záIohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba _

refundácia) ďalebo samostatne žiadosť o platbu (z čtovanie predfinancovania). Pri

pouŽití troch systémov Í'inancovania v rámci jedného projektu, Prijímarel' oznámi

identifikované rozpočtové položky Projektu Poskyovateľovi tak, že je jednoznačne

určené, ktoré konkrétne v davky bud deklarované ktor'm systémom financovania. Pri

kombinácii dvoch alebo viacer'ch systémov financovania Sa predkladá Žiadost o platbu

(s príznakom záverečná) len za jeden z využílych Systémov.

. Ak Projekt obsahuje aj v'davky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej

medzery, je tieto Prijímatel' povinn ' uhrádzať pomerne zkaŽdého ričtovného dokladu

podľa pomeru stanoveného včlánku 3 ods.3.l pĺsm. c) zmluvy, pričom vecne

Neoprávnené vj'davky Prijímatel' hradí z vlastn 'ch zdrojov'

7. Poskyovatel' je oprávnen1 zv. šiť alebo zníŽiť vj'šku Žiadosti o platbu z technick 'ch

d vodov na strane Poskyovatel'a maximáIne vo v ške 0'0l% z v šky NFP uvedenej

v Zmluve o posk}tnutí NFP v rámci jednej Žiadostí o platbu. Ustanovenie článku 3 ods.

3.2 zmluvy t mto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujťrca 40 EUR podľa $ 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠlF sa uplatní na

hrnn sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne z čtovaného NFP alebo jeho

časti z poskynut'ch platieb, pričom Poskytovatel' m že tieto čiastkové sumy kumulovať

a pri prekročení sumy 40 EUR \ymáhat'priebežne alebo až pri poslednom z čtovaní

zálohovej platby alebo poskynutého predfinancovania.

9. Zmluvné Strany sa dohodli, Že podrobnejšie postupy apodmíenky, vrátane práv

apovinností Zmluvn 'ch stran t 'kajrice sa systémov financovania (platieb) sĺr určené

Systémom finančného riadenia, ktor'je pre Zmluvné stany záv'dzn , ako to vypl 'va aj

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy' Tento dokument zárove shiŽi pre potreby !"j'kladu

príslušn .ch ustanovgní Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvn1 ch

sĺrán.

1o. Na čely tejto Zmluvy o posk}'tnutí NFP sa za rihradu čtovn ch dokladov DodáVatel'ovi

m Že považovat'aj:

a) rihrada ťrčtovn 'ch dokladov postupníkovi' v prípade' Že Dodávateľ postl]pil

pohl'adávku voči Prijímateľovi tretej osobe v srilade s $ 524 až š 530

občíanskeho zákonníka,

b) rihrada záIožnému veritel'ovĺ na základe vykonu záložného práva na pohl'adávku

Dodávatel'a voči Prijímatel'ovi vs lade s $ l51a až $ l51me občíanskeho
ziíkonníka,

c) hrada oprávnenej osobe na základe v konu rozhodnutia Voči DodáVatel'ovi

v zmysle právnych predpisov SR,
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d) započítanie pohladávok Dodávatel'a a Príjímatel'a Vs lade s $ 5s0 až $
58I občianskeho zákonníka, resp. $ 358 až $ 364 obchodného zákonníka,

e) ak Prijímatel" nem že splnit' svoj záväzok verilel'ovi, pretože Veritel' je
neprítomny alebo je v omeškaní alebo ak Prijímatel' má od vodnené pochybnosti,
kto je veritel'orn, alebo veľiteĺ'a nepozná, nastáVajli ričinky splnenia záväzku, ak
jeho predmet Prijímatel'uloŽí do notiírskej schovy na čely splnenia záväzku.
Vytaložené potrebné náklady s t ,m spojené znáša veritel'.

l 1. V prĺpade, že Dodávatel' postlipil pohľadávku voči Prijímatel'ovi tretej osobe V slilado s

5 524 až $ 530 občianskeho zákonníka, Prijímatel' vrámci dokumentácie Žiadosti
o platbu predloží aj dokumenty preukazuj ce post penie pohl'adáVky Dodávatel'a na
postupníka.

l 2. V prípade íitady záväzku Pĺljímalel'a záIožnému veritel'ovi pi lykone záIoŽného práva
na pohI'adávku Dodávatel'a voči Prijímatel'ovi V S lade s $ l51a aŽ $ 15lme občianskeho
zákonníka Prijímatel' V rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty
preukazuj ce vzník záložného práva.

l3. V prípade hrady záväzkl Prijímatel'a opľávnenej osobe nazäk\ade v'konu rozhodnutia
voči Dodávatel"ovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímatel' v rámci dokumentácie
Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujrice v,kon rozhodnutia (napr'
exekučn , príkaz, vykonatel'né rozhodnutie).

l4. V prípade hrady záv'ĺizku Prijímatel'a oprávnenej osobe (veritel'oVi) na základe uloženia
predmetu záväzku medzi Prijímatel'om a veritel'om do notárskej schovy v zmysle
Právnych predpisov SR Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží
notársku zápisnicu a dokumenty preukazujrice lykonanie uloženia predmetu závžizku do
notarskej rischovy.

15. Vprípade započitania pohl'adávok Dodávatel"a a Prijímatel'a vsilade s $ 58o až $
58 l občianskeho zákonníka, resp' $ 358 až li 364 obchodného zákonníka, Prijímatel'
v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloŽí doklady preukazujrice započítanie
pohl'adávok.

l . Ustanovenia tohto článku sa nevzt'ahujĺr na Prijímatel'a, ktory by sa pri aplikácii
niektorého z qlššie uveden 'ch postupov dostal do rozporu s Právn}ĺni predpismi SR
(napr. so zákonom o rozpočtov'ch pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa
zárove nevzt'ahujri ani na pohl'adávku podl'a čl. 7 ods. 3 VZP.

ČlÁľor l9 UCHovÁVANIE DoKUMENToV
Prijímatel'je povinn uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia leh t podl'a článku 7
odsck 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť \d'kon kontroly/auditu Zo strany oprávnen ,ch os b
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podl'a prvej Vety tohto článku m že by automaticky
predižená (.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o posky4nutí NFP, len

v zmysle práwych predpisov SR,
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na základe oznámenia Poskytovatel'a Prijímateľovi) v prípade, ak nastanil skutočnosti uvedene
včlánku 140 všeobecného nariadenia očas trvania t] chlo skutočností. Porušenie povinností
lrypl 'vaj cich z tohto članku je podstatn ,m porušením Zmluvy o NFP.

ČrÁľox zo MENY A KURZoVÉ RoZDIELY
l. Ak Prijímateľ uhrádza v'davky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné ličtorné doklady

s preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade
postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto čliínku YZP. Prl použití vj.menného kurzu pre potreby
prepočtu sumy v'davkov uhrádzan ch Prijímatel'om v cudzej mene je Prijímatel' povinnj'
postupovať v sťrlade s $ 24 zákona č' 43112002 Z. z- o ilčto\mic|ve v znení neskorších
predpisov.

2. Pri prevode pe ďn 'ch prostriedkov v cudzej mene zo svojho čtu zriadeného v EUR na
ličet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platn;il v
de odpísania prostriedkov z učlu, tzn. v de uskutočnenia ričtovného prípadu. T 'mto
kurzom prepočítan ' vj'davok na EUR zahmie Prijímatel'do Žiadosti o platbu (z čtovanie
predfinancovania, aičtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu _ refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza pe ažné prostriedky v cudzej mene zo svojho rjčtu zriadeného v
cudzej mene na čet dodávatel'a Projektu v rormakej cudzej mene, použije referenčn;
r.ymennjz kurz určen 'a vyhlásen ' Eur pskou centrálnou bankou v de predchádzaj ci d u
uskutočnenia ričtovného prípadu. T mto kurzom prepočítan] v davok na EUR zahmie
Príjímatel' do Žiadosti o platbu (zťrčtovanie predfinancovania, zličtovanie zálohovej platby
alebo Žiadost'o platbu - reŕundácia).

4. Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovania, tak V predloŽ nej Žiadosti o plarbu
(poskynutie predfinancovania) použije kurz banky platn ' V de zdanitel'ného plnenia
uvedeny na čtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zričtovanie
predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovania, je povinn priebežne sledovat' a
kumulatíwe narátavat'kladnri a zápomri hodnotu vzniknuľ'ch kurzovj'ch rozdielov. Tento
záverečn kumulatívny prehl'ad vzniknuĺj,ch kurzovj.ch rozdielov je Prijímateľ povinnj,
priložit"k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho
prehl'adu vypl 'va pre Prijímatel'a kurzová strata' m že v riímci Žiadosti o platbu (s
príznakom záverečnä) požiadaÍ' ojej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho
prehl'adu vypl va pre Prijímatel'a kurzovj, zisk, Prijímatel' je povinn ' t to sumu Wátiť
v srilade s článkom 1 0 VZP. Postup podl'a tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma
kurzovj,ch rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne
nevysporiadava.
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1 Všeobecné informácie o pľojekte
Názov projektu: Nové sociálne sluŽby na komunitnej úrovni v meste Turzovka

Kód pľojekru: 302021W322

Kód ŽoNFP: NFP302020W322

opeľačný program:

Spolufinancovaný z:

302000 - lntegrovaný regionálny operačný program

Európsky Íond ľegionálneho rozvoja

Pĺioritná os: 302o2o - 2. Ľahšĺ prĺstup k efektívnym a kvalitnejším Verejným sĺuŽbám

Konkrétny cieli 3020200l l - 2''I 'l Podporiť prechod poskýovania sociálnych sluŽreb a zabezpečenia vt/konu opatrenĺ sociálnoprávnej
ochrany detí a sociáĺnej kurately V zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a poiporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Kategórie ľcaiónov: LDR - menej rozvinuté reqióny

Kategorizácia za Konkľétne ciele

Konkľétny cieli 3020200l l _ 2' l .l Podporiť pľechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia vr/konu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detĹa sociálne.i kuľately v zariadeníz inštitucionálnej ŕoľmy na komunitnÚ a poiporiť rozvo1 služieb
starostlivosti o dieťa do tÍoch rokov veku na komunitnej Úrovni.

oblasť intervencie:

Hospodárska óinnosť:

055 - lné sociálneinfraštruktúÍy, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju

2l - Sociálna pomoc, sluŽby na Úrovni komunít, sociálne a osobné sluŽby

Predmet podpory .l 
z l0
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2. Financovanie pľoiektu
Predfinancovanie: IBAN Banka Platnoď'od Plínoďdo

sK62560000000002046 r 2033 PrimabankaSlovensko,a.s. I5.I.2020 31.12.2025

Refundácia: IBAN Banka Platnqst'od Platnoďdo

sK62560000000002046 r 2033 PrimabankaSlovensko,a.s. I5.I.2020 31.12.2025

3.A Miesto realizácie proiektu
P.č. šĺt Región

(Nt TS il)
Vyššíúzemný celok
(Nurs ilD

Okres
(NUTS M

Obec

'1. Slovensko stredné sloVensko Žiĺinslď kraj čadca Turzovka

3.B Miesto ľealizácie pľoiektu mimo oprávneného
územia oP

Nezaevidované

4. Popis cielovei skupiny
Giclbvá skupina (relevantné v prĺpade projektov spolufinancovaných z prostľiedkov EsF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľoiektu

Cclková dížka ľealizácie hlamých aktivít projekru (v mesiacoch): 17

začiatok ]Galizácie hlavných aktivít projclrtu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 8.2021

Ukončenie realizácie hIamých aktivít pľojektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacených aktivíl,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký óas):

12.2022

I TMS
'ill/,,

Predmet podpoÍy

14.9.20229:56
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5,1 Aktivity pľojektu realizované v opľávnenom území oP

Hlavné aktivity pľojelĺÍu

302W3220000'l - Zriadbvanie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia socĺálnych sluŽieb

2. 3o2w32200002 - lnvestovanie do materiálno-technického vybavenia zaľiadenia vrátane motoÍového vozidla pri zriaďovaní zázemia pre teľénne služby

Podpoľné aktivity proi€ktu

podporné aktiľity:

Popic podpomýďt aktĺul;

PÍiÍ.daric ku konkľétnemu cicľu:

Podporné aktivity

Publicita a interné riadenie projektu

3020200l l - 2.l.l Podpoĺiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpeóenia výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detÍ a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnÚ a podporiť
rozvoj sluŽieb starostlivosti o diet'a do troch rokov veku na komunitnej úrovni'

5.2 Aktivity pľojektu ľealizované mimo opľávneného Územia oP
Nezaevidované

)

I TMS
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6. Meľatelhé ukazovatele pľojektu

6.1 Pľíspevok aktivít k meratelhým ukazovateIbm pľojektu

Kód:

MC]at!lhý ukazovateJ:

Subjekt:

Konkrétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné alĺtivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pľojektu:

P0070

Kapacita podporených zaľiadení sociálnych
služieb

Merná jcdnotka:

čas plncnĺa:

Cclková ciclbvá hodnota:

Typ závĺslosli ukazovatcľa:

ldentiÍikáto] (lčo):

Miesto v socĺálnych
službách

K - koniec realizácie pĺojektu

42,0000

Maximálna hodnota

003r 433rMESTO TURZOVKA

3020200l l - 2.l.l Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálne'j kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť ľozvoj sluŽieb starostliVosti
o diet'a do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

3020200l l R023 - C. RlUS-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'alej aj ,,SPoaSK") vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy
komunitnej starostliVosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredi resp. podporu
náhradného rodinného prostredia (LDR)

cielbvá hodnota

302W3220000l - Zriad'ovanie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia 42
sociálnych služieb

3020200l l R025 - E. BĺUs-bez UMR-lnVestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenÍ vrátane motorou/ch
vozidiel pri zriad|ovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opátrení sPoasK v prirodzenom rodinnom, náhradnom
rodinnom prostredĹ a otVoľenom prostredí (LDR)

Gielbvá hodnota

302W32200002 - lnvestovanie do materiálno-technĺckého vybavenia zariadenia
Vrátane motorového vozidla pri zriad'ovaní zázemia pre terénne služby

s

Kód:

MeÍatelhý ukazovateľ:

Subjekt:

Konkrétny ciel':

Typ akivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pÍojéktu:

P0072

Kapacita podporených zariadení u/konu opatľení
sociálnoprávnej ochrany deÍí a sociálnej kurately

Meĺnájednotka:

čas plnenia:

Celková cieľová hodnota:

Typ závislosti ukazovat.ľa:

ldentifikátoÍ (lčo):

Miesto Vo \^/kone opatrenĺ
sociálnoprávnej ochrany
detĺ a sociáĺnej kuľately

K - koniec realizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

0031 433 1MESTO TURZOVKA

3020200l l - 2.1 .1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych sluŽieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadenĺ z inštitucionálnej formy na komUnitnÚ a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úrovni'

3020200'l l R023 - c' RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba nových stavebných ob]ektov zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany detÍ a sociálnej kurately (d'alej aj ,'sPoaSK") vrátane tých, ktoré poskytu.|ú inovatÍVne íormy
komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/náVratu detí V prirodzenom rodinnom prostredí, resp' podporu
náhradného rodinného prostredia (LDB)

Cielbvá hodnota

302W3220000l - zriad'ovanie a výstavba nového stavebného objeklu zariadenia 0
sociálnych služieb

3020200l 'l R025 - E. RlUs-bez UlVR-lnVestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových
vozidiel pri zriad'ovaní zázemia pre teľénne služby a výkonu opatrenĺ sPoasK v prirodzenom rodinnom, náhradnom
rodinnom prostredí a otVorenom prostredĺ (LDR)

Cielbvá hodnota

ä

302W32200002 - lnVeslovanie do materiálno_technického vybavenia zariadenia
Vrátane motorového vozidla pri zriad'ovaní zázemia pre terénne služby

0

Predmet podpory
14.9.2022 9:56
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Kród:

M.Íatéľný ukazovataľ]

Subjekr:

Konkĺétny cicl':

Typ aktivity:

Hlavné alĹivity projelcu:

P0228

Počet nov\ich Verejných budov

Mernájldnotka:

čas plncnia:

Gelková cicľová hodnota:

Typ závislosti ukazovatcľa:

ldentiÍikátoÍ (lčo):

počet

K _ koniec ĺealizáci€ proiektu

1,0000

Maximálna hodnota

0031 433 1MESTO TURZOVKA

rych
,ách

lktu

3020200'] l _ 2.l.l Podpoľiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávne.j
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadenÍ z inštitucionálnej Íormy na komunitnÚ a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úrovni'

3020200'l '] R023 - c. RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych sluŽieb a

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne1 kurately (d'alej aj ,'SPoaSK") vÍátane tých, ktoré poskytujú inovatívne Íormy
komunitnei starostlivosti a opatrení na podpoíu zotrvania/náVratu detÍ v prirodzenom rodinnom prostredĹ resp. podporu

náhradného rodinného prostredia (LDR)

Gielbvá hodnota

302W3220000l - Zriad'ovanie a rn/stavba nového stavebného objektu zariadenia
sociálnych služieb

000

rota

Jsti

ra

ru

ota

42

Kĺíd:

M.Íatcľný ukazovatcl':

Subjekt:

KonkÍétny ciel':

Typ aktivily:

Hlavné aktivity pľojcktu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pĺo.iektu:

P0332

Počel podporených zariadenĺ vtýkonu opatrení
sociálnoprávnej ochÍany detí a sociálnej kurately

Mcmájcdnotka:

čas ptncnia:

Gclková ciclbvá hodnota:

TvP závislosti ukazovďGľa:

ldentiÍikátoÍ (lčo):

počet

K - koniec realizácie projektu

0,0000

003 1 433 1MESTO TURZOVKA

ota

3020200l '] - 2. l . l Podpoíiť prechod poskytovania sociálnych sluŽieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávne]
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadenĹ z inštitucionálnei forml na komunitnú a podporiť rozvoj služieb staľostlivosti
o diet'a do tľoch rokov veku na komunitnej úrovni'

3o20200'] l B023 _ c. RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba norn/ch stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'alej a1 ,,SPoaSK") vrátane tých, ktoÍé poskytujú inovatívne formy
komunitnej starostliVosti a opatrenína podporu zotrvania/náVratu detíV prirodzenom rodinnom prostredĺ, ľesp. podporu

náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cielbvá hodnota

302W3220000l - Zriad'ovanie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia 0

sociálnych služieb

3o202o0'l '] Ro25 - E' RlUs-bez UMB_lnvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenĺ vrátane motoĺorĺý'ch
vozidiel pri zriad'ovanĺ zázemia pre terénne služby a výkonu opatÍení sPoasK v prirodzenom rodinnom, náhradnom
rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)

Gielbvá hodnota

302W32200002 - |nvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia
Vrátane motorového vozidla pĺi zriad'ovaní zázemia pĺe terénne sluŽby

ení
tny
ely

<tu

r00

)ta

3l

sti

u

a

rta

Kód:

Mcratclhý ukazovatcľ:

Subjekt:

Konkĺélny ciell

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

P0374

Poóet renovovaných verejných budov

M€Ínáiednotká:

čas plncnia:

Typ závislosti ukazovat1ľa:

ldentiíikátoľ (lčo):

počet

K - koniec realizácie projektu

0,0000

003r 433rMESTO TURZOVKA

0 3o202ool l - 2.l .l Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávne]
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadenĺ z inštitUcionálnej foĺmy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb staľostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úrovni.

3020200l l R023 - c. RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'alej aj ,,SPoaSK") Vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne íormy
komunitnej starostliVosti a opatrenína podporU zotrvania/náVratu detíV prirodzenom rodinnom prostÍedĹ resp. podporu

náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cielbvá hodnota

302W3220000l - zriad'ovanie a Výstavba nového stavebného obJektu zariadenia
sociálnych sluŽieb

Predmet podpoÍy

14.9.2022 9:56
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Kĺód:

Melat!ľný ukazovatcĺ:

Subjekt:

KonkÍétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivĺty pľojelĺtu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pľojektu:

P0387

Počet zariadenĺ sociálnych služieb na komunitnej
úrovni, ktoré vzniknÚ vd'aka podpore

MGmá i.dnotkai

čas plncnia:

Gclková ciďová hodnota:

Typ závislosti ukazovatcľa:

počet

K - koniec realizácie projektu
U - V rámcĺ udrŽateľnostĺ

projektu

'I,0000

Maximálna hodnota

MESTo TURZoVKA |dentiÍikátor (lčo): oo3'l433l

3020200'l'] -2''l.'l Podporiťprechodposkytovaniasociálnychslužiebazabezpeóeniavýkonuopatrenĺsociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej íormy na komunitnÚ a podporiť rozvoj služieb staľostliv;sti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úrovni.

3020200l'l R023 - C. RlUS-bez UMR-Zriad'ovanie a Výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'alej aj ,,sPoasK') vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy
komunilnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvanĺa/náVratu detív prirod;"no' l.ojinno' ó,o.tr"dĹ 1".p. poáporu
náhradného rodinného prostredia (LDR)

Gielbvá hodnota

302W3220000l - Zriad'ovanie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia ]
sociálnych služieb

3020200'l l R025 - E. RlUS-bez UMR-lnvestovanie do materjálno-technického vybavenia zariadenĺvrátane motorových
vozidiel pri zriad'ovaní zázemia pre terénne s|užby a výkonu opatrení SPoasK v prirodzenom rodinnom, náhradnom
rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)

cielbvá hodnota

302w32200o02-|nvestovanie do materiálno_technického vybavenia zariadenia l
vrátane motorového vozidla pri zÍiad'ovaní zázemia pre terénne sluŽby

Ip
Kód:

Merateľný Ukazovateľ:

P06r 3

Podlahová plocha noých verejných budov

MCmá jadnotka:

čas plnJnia:

Gelková cicľová hodnota:

Typ závislosti ukazovatclb:

ld€ntiÍikátor (lčo):

mz

K - koniec realizácie projektu

I 003,5600

Maximálna hodnota

003 1 433r
Subjekt:

Konkrétny ciell

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projcktu:

i/ESTO TURZOVKA

3020200'l l - 2. l . l Podporiť prechod poskytovania sociálnych sluŽieb a zabezpeóenia výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a socĺálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitne'j úrovni.

3020200l'l B023 - C. RlUS'bez tJMR-Zriad'ovanie a výstavba noVt/ch stavebných objektov zariadení sociálnych sluŽieb a
sociálnoprávnej ochrany detĺ a sociálnej kurately (d'alej aj ,,SPoaSK") vrátanetých, Ŕtoré poskytu1ú inovatĺvne formy
komunitnej staroslliVosti a opatrenína podporu zotrvania/návratu detív prirodzenom rodinnom irostredi resp' poJporu
náhradného rodinného prostredia (LDR)

Ciclbvá hodnota

302W3220000l - Zriad'ovanie a v'ýstavba nového stavebného objektu zariadenia ] 003,56
sociálnych služieb

Kód:

Maratcľný ukazovet€ľ:

P06r 4

Podlahová plocha renovovaných verejných budov

MCÍnáirdnotkä:

čas plnenia:

Gelková cielbvá hodnota:

Ín2

K _ koniec realizácie pľojektu

0,0000 ľ
Subjekt:

Konkľétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ závislosti ukazovateľe:

lVlEsTo TURZoVKA |dentiÍikátoľ (Ičo): 0o3l 433l

3020200l l - 2.'l .l Podporiť prechod poskytovania sociálnych sluŽieb a zabezpečenia výkonu opatrenĺ sociálnoprávnej
ochrany detĺ a sociálnej kurately V zariadení z ĺnštituclonálnej formy na komunitnÚ a podporiť rozvo.j služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úrovni.

302020ol l Ro23 - c. BlUs_bez UMR_Zťiad'ovanje a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych sluŽieb a
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'alej aj ,,sľoašx'') Vrátanetých, ŕtore postytu.|ú inovatívne formy
komunitnej staÍostlivosti a opatrenĹna podpoľu zotrvania/návratu detív prirodzenom rodinnom prostredl, resp. poáporu
náhľadného rodinného pÍostredia (LDR)

Cielbvá hodnota

302W3220000'l - Zriad'ovanie a Výstavba nového stavebného objektu zariadenia
sociálnych služieb

0

Predmet podpory
14.9.2022 9:56

ITMS 6zl0
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Subjekt: MESTO TURZOVKA ldentiÍikátoÍ (Ičo): 003 r 433i

Konkľétny'cial': 3o2o2o0l'l _ 2.1.'l Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatľení sociálnopráVnej

ochrany detí a sociálnej kurately v zariadenÍ z inštitucionálnej Íormy na komunitnú a podporiť rozvoj sluŽieb starostlivosti
o diet'a do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 3o2o2oo'l l Ro23 - c. RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'alej aj 
',SPoaSK) 

vrátane tých, ktoré poskytuiú inovatívne formy

komunitnej starostlivosti a opatrenína podporu zotrvania/návratu detív prirodzenom rodinnom prostredĹ ĺesp' podporu

náhradného rodinného prostredia (LDR)

Ciclbľá hodnota

Hlamé aktiľity projckuĺ 3o2w322ooool - Zriadbvanie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia

sociálnych sluŽieb

0

Subirkt: MESTO TURZOVKA HenriÍikátor (Ičo): 003r 4331

Konkrétny ciell 3o202o0l l _ 2.l .'l Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kuľately v zaÍiadení z inštitucionálnej íormy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o diet'a do tľoch rokov veku na komunitnej úrovni. )

Typ aktivity: 3020200l'l Ro23 - c. RlUs-bez UMR-Zľiad'ovanie a výstavba nov'ých stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a

sociálnopľávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'ale! aj ,'SPoaSK') vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy

komunitnei starostlivosti a opatrenÍna podporu zotľvania/náVratu detív prirodzenom ľodinnom prostredĹ resp. podpoŕu

náhradného rodinného prostredia (LDR)

Gieľová hodnota

Hlamé aklivity pľojcktu:

Typ aktivity:

3o2w3220o00l - Zriadbvanie a výstavba nového stavebného objel(u zariadenia

sociálnych služieb

10

3o202oo] l Ro25_ E' RlUs-bez UMR-lnvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motoroých
vozidie| pri zriadbvaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatŕení sPoasK v prirodzenom ĺodinnom, náhradnom

rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)

Cielbvá hďnota

Hlavné aktivity projektu; 3o2w322oooo2 - |nvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia

vrátane motorového vozidla pri zriadbvaní zázemia pre terénne služby

'10

ITMS
2014'r

Predmet podpory
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6.2 Pľehlhd meľatelhých ukazovatelbv projektu

Kód Názov Melnájednotka Celková cielbvá
hodnota

Pľíznak
rizika

Belevancia k HP Typ závislosti
ukazovatelä 8.

P0070 Kapacita podporených zariadení
sociálnych služieb

Miesto v
sociálnych
službách

42,0000 PraN, UR Maximálna
hodnota

Nie

I
P0072 Kapacita podporených zaľiadení

výkonu opatrení sociálnoprávne.j
ochrany detí a sociálnej kurately

Miesto vo
v'ýkone opatrení
sociálnoprávnej
ochrany detí a
sociálnej
kurately

0,0000 Nie PraN, UB Maximálna
hodnota I

P0228 Počet nov'ých verejných budov poóet 'I,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0332 Počet podporených zariadení výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detÍ
a sociálnej kurately

počet 0,0000 Nie PraN

P0374

P0387

Počet renovovaných verejných budov poóet

Počet zariadení sociálnych služieb na počet
komunitnei úrovni, ktoľé vzniknú
vd'aka podpore

0,0000 Nie PreN

1,0000 Nie PraN, UH Maximálna
hodnota

P06r 3 Podlahová plocha noých verejných m2
budov

r 003,5600 Nie PraN, uR Maximálna
hodnota

P061 4 Podlahová plocha renovovaných
verejných budov

mZ 0,0000

0,0000

Nie PraN, UR

Nie PraN, IJRP06r 7 Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy na území
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komeróné
budovy na území mestského rozvoja

m2

P0764

Nezaevidované

Počet osôb v rámci podporených
sociálnych služieb terénnou formou a

V rámci samostatne vykonávaných
odborných činnostiach

počet r 0,0000 PraN, UR Maximálna
hodnota

7. Iné Údaje na úľovni pľojektu

Predmet podporyTTMS
,,ll 14.9.2022 9:56

8zl0
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a 8, Rozpočet proiektu

8.1 Rozpočet pľijímatelh

Pľiame tnýdavky

Konkffnycicľ:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pĺojektu:

Skupina ýdavku:

Skupina výdavku:

Typ akiYity:

Hlavné akivity proiektu:

Skupina výdavku:

Skupina výdavku:

Nepriame výdavky

Konkľétny cicľ:

Podporné akivity:

Skupina výdavku:

8.2 Rozpočty paľtneľov

Nevzťahuje sa

3020200l ! - 2,l.l Podpoľiť prechod poskytovania socĺálnyoh sĺuŽieb a zabezpelenia
výkonu opstrenl sooiálnoprávnei ochrány detí a sociĺĺlnej kurateĺy v zďiaďeďz.
inštitucionálnej fonTy ná komunitnú a podpoĺĺť rozvoj sloŽieb starost]ivostĺ o dĺeťa do
'troch rokov veku ná komunitn€j. úrovni.

3020200'1 1 R023 - C. BÍUS-bez UMR-Zrĺaďovanie a ýstavba noých stavebných objektov
zariadenĺ sociáĺnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj

'sPoasK') vľátane tých' ktoré poslq^ujú inovatíVne Íormy komunitnej starostlivosti a

opatrení na podpoľu zotÍvania/náVÍätu detí v prirodzenom rodinnom prostredĹ resp.
podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

'l. 302W3220000l - Zriad'ovanie a uýstavba nového stavebného objektu zariadenia
sociálnych služieb

'I .1-021 -Stavby

'l 
'2 - 022 - samostatné hnutel'né veci a sÚbory hnutel'ných vecí

3020200'|'l R025 - E' R|Us-bez UMR-lnvestovanie do mäteriálno-technického vybavenĺa
zariadení vrátane motoŕových Vozidiel pri zriadbvaní zázemia pľe terénne služby a
v'ýkonu opatrení sP0aSK v pľirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a
otvorenom prostredí (LDR)

l ' 302W32200002 - lnvestovanie do materiálno-technického vybavenia zaĺĺadenia
vrátane motoÍového vozidla pĺi zriad'ovaní zázemia pre terénne služby

l .'] - 023 - Dopravné prostriedky

l.2 - 022 - samostatné hnutel'né Veci a sÚbory hnutel'ných Vecí

3020200'l l - 2.l.l Podporiť prechod poskytovania socĺálnych služieb a zabezpeóenia
Vĺi'konu opatrenĺ sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately V zariadenÍ z
inštitucionálnej íormy na komunitnÚ a podporiť rozvoj služieb staŕostlivosti o diet'a do
troch rokov veku na komunitnej úrovni.

l. 302W322P000'l - Podporne aktivity

).1 - 521 'Mzdové výdavky

Colková výška oplámcnýďr rrýdavkov

l 138l07'l7€

'l 046 786,45 €

l 046 786,45 €

opľávnený výdavok

l 035 246,35 €

'] '] 540,'10 €

91 320,72f.

91 320,72€

oprávnený výdavok

20 000,00 €

71 320,72€

Cclková výška opľámcných výdavkov

1 0 874'86 €

'l0 874,86 €

opĺávnený výdavok

l 0 874'86 €

Predmet podpory

14.9.2022 9:56
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8.3 Zazmluvnená výška NFP

cclková výška oprámcných výdavkov: l l 48 982,03 €

Gclkovĺ YĺškaopÉvncných výdavkov prr proirkty gmeÍliúcÉ pÍÍ€m: 0,00 €

Percrnto spoluÍinancoľania zo zdrojov EÚ a šR: 95,0000 %

lryškr n.návfďného finanEnáho pľí.prvhl: l 09] 53293 €

ltýške rpolufinancovanie z vtaĺtných zdloiov prijíma{cÍa: 57 449,'10 €

)

I TMS
2014+

Predmet podpory

I 4.9.2022 9:56r l0zl0


