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ZMLUVA o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRÍSPEVKU
č. oPKzP_Po l_sc 1 1 1 -2017 -23l 19 4

ľÁľo Z}/rLUVA o PosKYTľuľÍ ľBNÁvRłrľÉgo r'nĺłNČlľBHo pRÍsppVKU je uzavretá
podl'a $ 269 ods. 2zákonaě.5I3l199I Zb. obchodný zákonník vznení neskorších pľedpisov, podlä
$ 25 zákona č,. 29Żl20I4 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnyóh a investi8ných
fondov a o Zmene a doplnení niektorych zfüonov v znení neskorších predpisov a podl'a $ 20 odš. 2
zálkona č,. 5Ż312004 Z. z. o rozpoětových pravidlách veĘnej správy a o zmene a dóplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len,,zákon o rozpočtových pravidlách"fmedzi:

Poskytovatelbm
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 8l2 35 Bratislava
42 181 810
20Ż3106679
Ing. László Sólymos, minister

názov:
sídlo:
lČo:
DIČ:
konajrĺc

v zastúpení
názov:
sídlo:
ICO:
konajúci:

a

Pľijímatelbm
názov:
sídlo:
zapísaný v:
IČo:
DIC:
konajúci:

nazáklade splnomocnenia obsiahnutého v Zm7uve o vykonávaní ěasti úloh ńadiaceho orgánu
sprostredkovatel'ským orgánom č,.22l20I5l5.1 zo dňa 13. apríla ŻoI5 v platnom znení
poštová adresa: Slovenská agentúra'životného prostredia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
841 04 Bratislava 4

(d'alej len rrPoskytovatel"')

Slovenská agentúra Životného pľostredia
Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica
00 626 031
Ing. Karol Gulčík, generálny riaditel'

Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka

00 314 33r
2020553315
JUDr. Ľubomír Golis, primátor

poštová adresa: Stred 178, 0Ż3 54 Turzovka

(d'alej len,,Prĺjímatelx')

(Poskytovatel' a Pńjímatel'sa pre ričely tejto Zmluvy označujú d'alej spoloěne aj ako ,rZmluvné stľanyĺ.
alebo jednotlivo,Zmluvná stľana..)
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Pľeambula

(A) Na základe vyhlásenej Yýzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (d'alej ako ,,NFP"), Poskytovatel' oveľil podmienky poskytnutia príspevku a
rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímatel'om (v postavení źiadatel'a) podlä
$l9 ods. 8 zákona ě. Ż92/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov
(d'alej len ako ,,zźlkon o príspevku z EŠIF"; tak, Že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sauzatváranazáklade a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
oschválení žiadosti oposkytnutie NFP č. NFP310010L469 zo dňa I7.O4.2Ol8, vsúlade
s pľávnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku ěoho je od momentu
lzavreÍia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovatel'om a Prijímatel'om vzťahom
súkľomnoprávnym.

1. ÚvooľÉ UsTANovBNIA
l.l Zm]uva o poskytnutí NFP vyuźíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré

sú uvedené v článku 1 PľíIohy č. l Zĺll\lvy o poskytnutí NFP, ktoľými sú všeobecné zm1uvné
podmienky (d'alej ako ,,vzP"). Definície uvedené včl' l YZP sa rovnako vzťahujú na celú
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy.

l'2 Zmluvou oposkytnutí NFP sa označuje táto zmluva ajej prílohy, v znení neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímatel'om a Poskytovatel'om podl'a pľávnych
predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy nazáklade vydaného Rozhodnutia o schválení
ŽoNFP podl'a $ 19 ods. 8 zákona o príspevku z BŠm. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa V texte
uvádza,,zmluva" s malým začiatočným písmenom ,,Z", myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh'
Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie pľíloh zmluvy, kedy sa polžíva slovné
spojenie ,,prílohy Zmluvy o poskytĺiutí NFP", čo výlučne pre teIrto prípad zahŕřlaaj modifikáciu
obsahu pojmov podl'a ods. 1.1 tohto ělánku. Prílohy uvedené vzávere zmluvy pred podpismi
Zmluvných strán tvoria neoddelitel'nú súěasť Zrnlvvy o poskytnutí NFP.

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

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

(b) pojmy uvedené s velkým začiatoěným písmenom majú ten istý význam v celej Zm1uve
o poskytnutí NFP, pľičom ich význam sa zachováva aj v pľípade, ak sa použijú v inom
gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijri s malým začiatočným písmenom,
ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

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

(ii) vjednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕřnjúfyzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkol'vek odkaz na Právne pľedpisy alebo právne akty EÚ, pľávne predpisy SR alebo
Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠF, odkazuje aj na akúkol'vek ich zmenu,
t. j. použije sa vždy v platnom znení;
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(e) nadpisy slrížia len pre väčšiu prehl'adnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri
výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

V nadväznosti na ustanovenie $ 273 obchodného zákonnka súčasťou zmluvy sú Všeobecné
zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných
strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie
Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb astým spojené otázky, ako aj d]alšie otázky,
ktoľé medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podl'a Zniuvy
o poskytnutí NFP. Akákol'vek povinnosť vyplývajúca pre ktorukol'vek Zmluvnú Stranu
zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo
v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zm]uve a vo Všeobecných zmluvných
podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

PREDMET ł ÚčBl ZMLIJVY
Predmetom Zrriuvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, prálv apovinností medzi
Poskytovatel'om a Prijímatel'om pri poskytnutí NFP Zo strany Poskytovatelä Prijímatel'ovi
na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Predchádzanie vzniku BRo obstaraním domácich

kompostérov v meste Turzovka

Kód projektu v ITMS Żo|4+ : 3lo}Í1L46g

Miesto realizácie projektu : Tuľzovka

Yýzva - kód Výzvy : oPKZP-Pol-sCl l 1-Ż017-Ż3

Použitý systém financovania i predfinancovanie, refundácia

(d'alej ako,,Projekt").

Účelom Zmlwy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Pľijímatelä, a to
poskytnutím NFP v rámci:

operačný program: opeľačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Pľioritná os: l. Udľžatel'n é využívanie prírodných zdľojov prostredníctvom
ľozvoj a environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: l.1 Investovanie do sektora odpadového hospodáľstva s ciel'om
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť
potreby, ktoľé členské štáty špecifikovali v súvislosti S
investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický ciel': l 'l.l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

na dosiahnutie ciel'a Projektu: ciel'om Projektu je naplnenie Meratel'ných ukazovatel'ov
Projektu definovaných v Prílohe č,. Ż Zĺn]uvy o poskytnutí
NFP, a to podl'a času plnenia Meratel'ného ukazovatel'a bud'
k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo
po Ukoněenírealizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné
udržanie počas obdobia Udržatel'nosti Projektu v súIade
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Ż.3 Poskytovatel' sa zaväzu1e, źe na základe Zrrlwy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímatel'ovi
za úěelom uvedeným v ods' 2.2 tohto ělánku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom
a v súlade s ustanoveniami Zwiuvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,
v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného ńadenia' v súlade so všetkými
dokumentmi, na ktoré Zm7uva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vráÍane Pľávnych
dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ.

Ż.4 Prijímatel' sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými
v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej úěelom a podl'a podmienok vyplývajúcich z príslušnej
Yýzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sazaväzlje realizovať všetky Aktivity
Projektu tak, aby bol dosiahnutý ciel'Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované
Riadne a Věas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to
vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods' 3 VZP. Na
preukázanie plnenia ciel'a Projektu podl'a odseku 2'Ż tohto článku zmluvy je Prijímatel'povinný
udeliť alebo zabezpeěiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo
viacerých Meratelhých ukazovatel'ov Pľojektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu
vyžaduje. Súhlasom podl'a tohto odseku sa rozumie napríklad srihlas s poskytovaním údajov
z informaěného systému tretej osoby.

Ż.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovatel' uviedol v príslušnej Yýzve, musia byť
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku podl'a pľvej vety je podstatným porušením Zrrluvy o poskytnutí NFP
aPrijímatel'jepovinnývrátiťNFPalebojehočast'vsú|adesčlánkom 10vZP,akzPrávnych
dokumentov vydaných Poskytovatel'om nevyplýva vo vzťahu kjednotlivým podmienkam
poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Znúuvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho
rozpoětu SR, v dôsledku ěoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl' 30 nariadenia

966lŻ01Ż,
b) hospodáľne, efektívne, ríčinne a účelne,
c) v slilade s ostatnými pravidlami rozpoětového hospodárenia s veĘnými prostriedkami

vyplývajúcimi z $ 19 zákona o rozpočtových pravidlách'
Poskytovatel' je opľávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť
ich do jednotlivých úkonov, ktoľé Poskytovatel' vykonáva v súvislosti s Projektom poěas
ričinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (naprftlad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania,
s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finaněnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej
kontroly), teda až. do skončenia Udržatel'nosti Projektu. Ak Prijímatel' poruší zásadu alebo
pravidlá podl'a písm. a) až c) toht9 odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho ěasť v súlade s čl.
t0vzP.

2.7 Prijímatel' je povinný zdrž'ať sa vykonania akéhokol'vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
právneho vzťahu s tretbu osobou, ktoľým by došlo k porušeniu článku lO7 Zrrlluvy o fungovaní
EU vsúvislosti sProjektom sohl'adom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspóvkom
z verejných zdrojov.

2'8 Zrriuvné strany sadohodli' že v prípade, akPrijímatelbvi vyplýva}úzoZĺĺillvy o poskytnutíNFP
akékol'vek povinnosti, ktoľé je povinný plniť voěi Poskytovatelbvi, bude ich plnenie adresovať
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voči so, uvedenému v záh|avítejto zmluvy pri vymedzeníZmluvných strán, s výnimkou prípadu,

ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímatel'ovi bude vyplývat'iná inštrukcia'

Ż.9 Poskytovatel' sa zaväzllje vyuźívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby,

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

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímatel'ovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený

trest zákazu prijímat' dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímat' pomoc a podporu

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trestzákazu účasti vo verejnom obstarávaní podl'a $

l7 aź19 zák. č.9112016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb aZmene adoplnení
niektorých zákonov. V prípade, ak v ěase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podl'a prvej vety

už bol NFP alebo jeho časť Prijímatel'ovi vyplatený, Poskytovatel' má právo odstúpiť od zmluvy
pre podstatné porušenie zmluvy Prijímatel'om podl'a článku 9 vZP a Prijímatel' je povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0vZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Pľijímateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného sektora podl'a zákonač' 315lŻ016Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o Zmene

a doplnení niektorých zákonov a nie j e v tomto registri zapísaný . Pokial' Prij ímatel' ani na základe

výzvy Poskytovate|'a nezabezpečí zápis, porušenie povinnosti zápisu do ľegistra partnerov

verejného sektora sa bude považovať za podstatné porušenie Zrriwy o poskytnutí NFP
a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP. Do času zápisu

Prijímatel'a do registra Poskytovatel' nie je povinný poskytovať plnenie podl'a Zmlwy
o poskytnutí NFP.

3. VYDAVKY PROJEKTU A NFP

3'1 Poskytovatel' a Prijímatel' sa dohodli na nasledujúcom:

a) Neuplatňuje sa,

b) Celkové opľávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 200 622,40

EUR (slovom: dvestotisíc šesťstodvadsat'dva celých štyridsať stotín EUR),

c) Poskytovatel' poskytne Prijímatel'ovi NFP maximálne do výšky 190 59lr28 EUR (slovom:

stodeväťdesiattisíc päťstodeväťdesiatjeden celých dvadsaťosem stotín EUR), čo predstavuje

95 vo z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Pľojektu podl'a ods. 3.l písm.

b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímatel' vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 7o (slovom: päť percent), čo

c

Á ííI n2ĺ í' LaÍTT' /-l^''^*' Á^-^+'łi.!^ t-iÁ.-+'i_Á__ ,1-|.. Ä',^n4.+)cele sumu
stotín EUR) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Pľojektu podl'a

ods. 3.l písm. b) tohto článku zmluvy a

(ii) má zabezpečené d'alšie zdroje financovania Projektu
neoprávnených na financovani e Zo zdrojov EÚ
na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,

na úhradu
a štátneho

výdavkov
rozpočtu

(iiĺ) zabezpeč,í zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu
a budú nevyhnutné na dosiahnutie ciel'a Projektu v zmysle Zmlwy o poskytnutí NFP.
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3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3' l písm' c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.
Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na Stľane Poskytovatel'a, v dôsledku
ktorých môže byt'odchýlka vo výške NFP maximálne 0,0l vo z maximálnej výšky NFP uvedenej
v ods. 3.1 písm. c) tohto článku. Prijímatel'súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu
časti oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Pľijímatel'ovi, závisí od výsledkov
Prijímatel'om vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebnýchprác a z neho vyplývajúcej
úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohl'adom na pravidlá
posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia
ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti
výdavkov podl'a článku 14vZP.

3.3 Poskytovatel' poskytuje NFP Prijímatel'ovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu
za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi pľedpismi SR,
c) pľávnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie,
d) Systémom riadenia BŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich

základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami,

vrátane podkladov pre Vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady
Zverejnené,

Đ Právnymi dokttmentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímatel'a
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zĺriwy o poskytnutí NFP, ak boli tieto
dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímatel' sa zaväzuje použit' NFP výlučne na rjhradu oprávnených výdavkov na Realizáciu
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych
predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) aź Đ ods. 3.3 tohto článku
a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Pľijímatel'sa zavázuje, Že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci
na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by
predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov
iných rozpoětových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátIlych fondov, z iných veľejných zdrojov
alebo zdrojov EÚ. Prijímatel' je povinný dodržať pravidlá kľížového financovania uvedené
v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je
Poskytovatel' oprávnený žiadaÍ' od Prijímatel'a vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v srilade s článkom lO YZP.

3.6. Prijímatel' berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finaněných
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za poľušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim
upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v pľávnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najma
v zákone o príspevku z BŠIp, y zákoneo rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole
a audite). Prijímatel'sa súčasne zaväzuje počas platnosti aúčinnosti Zmluvy oposkytnutí NFP
dodrŽiavať všetky predpisy a Pľávne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku'

3'7 . Ustanovením ods. 3.l tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovatel'a alebo iného oprávneného
orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonat' finančnú opravu v zmysle článku l43
všeobecného naľiadenia.

3.8. Neuplatňuje sa.

)
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3.9. Vzhl'adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami
poskytnutia pľíspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podl'a Zĺriuvy o poskytnutí NFP
nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímatel'zmení charakter Aktivít alebo
bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékol'vek úkony, v dôsledku ktorých
by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitel'nými na Pľojekt, je povinný vrátiť alebo
vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške,
v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.
Prijímatel' je súěasne povinný vľátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podlä
druhej vety tohto odseku v súlade s čl. l0 VZP. Povinnosti Prijímatel'a uvedené v ělánku 6 ods. 5

YZP nie sri týmto ustanovením dotknuté.

4. KoMUNIKÁcn ZMLUVNÝCH STRÁN A DoRUčovANIE
4.l Zmlwné Strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre

svoju zźxäznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zĺriuvné strany povinné uvádzať
ITMS kód Projektu a názov Projektu podl'a článku Ż ods. Ż.1zmluvy. Zm|uvné Stľany sazaväzlj(l,
že budú pre vzájomnrí písomnú komunikáciu v listinnej podobe pouźívať poštové adresy uvedené
v záh|aví Zm\uvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu Zmeny adresy spôsobom v súlade
s článkom 6 zmluvy. Zmluvné Strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude
uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostľedníctvom doporuěeného doručovania zásielok
alebo obyěajného doruěovania poštou alebo v elektronickej podobe podl'a odseku 4.2 tohto
ělánku..

4.2 Zmhvné strany sa dohodli, źe ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej
podobe, a to najmä v pľípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektľonickej správy (e-mailu),

v ostatných prípadoch prostľedníctvom ITMS 2014+ alebo prostredníctvom Ústredného poÍálu
veĘnej správy (pričom Zo Strany Poskytovatel'a nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie
existujúcich technických pľostľiedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia
prostredníctvom ITMS2O14+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej
podobe. Prijímatel'súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie
elektronickej komunikácie prostľedníctvom ITMS ŻO14+ ako preferovaného spôsobu
komunikácie Zmluvných strán Poskytovatel' vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré
bude pre Zrriwné strany záväzné.'

4.3 Poskytovatel' môže urěiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so
Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveń môže určiť aj

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímatel' povinný
uvádzať ITMS kód Projektu anźnov Projektu podl'a ělánku Ż ods. Ż.l zmluvy. Zmluvné strany si
zźroveřl dohodli ako mimoriadny spôsob doruěovania písomných zásielok v listinnej podobe
doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovatel'ovi je moźné
výluěne v úradných hodinách podatel'ne Poskytovatel'a zverejnených verejne prístupným
spôsobom.

4.4 oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (d'alej ako ,,písomnosť") zasielaný druhej
Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podl'a Zrĺluvy o poskytnutí NFP,
s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podl'a článku I2 ods.2
YZP, sa považuje pľe účely Zĺĺllwy o poskytnutí NFP za doruěenú, ak dôjde do dispozície druhej
Zmluvnej Strany na adrese uvedenej v záhlaví Zm|uvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak
adresát písomnosť neprevzal, pričom za deřl doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
ak nedôjde k jej vráteniu podl'a písm. c',
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b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziat'písomnost' doručovanú poštou
alebo osobným doručením,

c) vráteniu písomnosti odosielatel'ovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohl'adu na prípadnú
poznámku,,adresát neznámy").

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh spľávy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 vZP
zasielaný Prijímatel'ovi v písomnej foľme sa považuje pre účely Zrnhvy o poskytnutí NFP
za doručený dňom jeho prevzatia Prijímatel'om. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo
k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly,
tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych
dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly
Pľijímatel'ovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v š 20 odsek 6 Zákona
o finančnej kontrole a audite v dôsledku čoho sa Zmluvné Strany sa výslovne dohodli' že ak je
návrh čiastkovej správy z kontľoly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou
s doručenkou, úložná (odberná) Iehotaje 3 kalendárne dni.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímatel'ovi prostredníctvom ITMS
Ż0l4+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej
časti ITMS20l4+.

4'7 Písomnost' alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektronická spľáva k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri
slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej Strany, ktorá je adľesátom, teda
momentom, kedy ZmJuvnej strane, ktorá je odosielatel'om príde potvrdenie o úspešnom doručení
zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov moŽné nastaviť automatické potvľdenie
o rispešnorn doruěení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zrn]wné Stĺany výslovne
srihlasia s tým, že zásĺelka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom
odoslania elektronickej správy Zmluvnou Stranou, ak táto Zniuvnástrana nedostala automatickú
informáciu o nedoručení elektronickej správy. Zaűčelomrealizáciedoručovania prostreĺlníctvom
e-mailu, Zmlwné Strany sa zaväzujú:

a) vzájomne si písomne oznátmit' svoje emailové adresy, ktoré budri v ľámci tejto formy
komunikácie závazne používať, a ich aktualizácill, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude
zat'aźovat' tű ZmlwnĹl stľanu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom
zmysle, źe zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zariadne doručenú,

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob
doručovania,

c) zabezpeč,iť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spíĺuť všetky
parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doruěenia elektronickej správy'
vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov,
Zm]uvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej
strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovat' výnimka z pľavidla o momente doručenia
uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímatel' je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomne.j komunikácie
Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné Strany sa zaväzujú,, źe vzájomná komunikácia bude pľebiehať v slovenskom jazyku.

q
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5. osoBITNÉ DoJEDNANIA

5.l Prijímatel' sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych
mesiacov počas Re.alizácie hlavných aktivít Pľojektu v súlade s Harmonogramom finančnej
realizácie Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímatel'prvý raz podat' najskôr po Zač,atí realizácie
hlavných aktivít Projektu. Żiadost' o platbu (s príznakom záverečnát)Prijímatel'predloží najneskôr
do troch mesiacov po Ukončenírea|izáciehlavných aktivít Projektu, ato aj zavšetky zrealizované
podpoľné Aktivity.

5.Ż Zrĺillvné strany sa dohodli, že Poskytovatel' nebude povinný poskytovať plnenie podlä Zmlavy
o poskytnutí NFP dovtedy' kým mu Prijímatel' nepreukáže spôsobom požadovaným
Poskytovatelbm, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpeěenia pohl'adávky (aj budúcej) Poskytovatel'a voči Prijímatel'ovi,
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zrnllvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpeč,enia bude
spíňať podmienky uvedené včlánku 13 ods. l vZP. Zabezpeěenie sa vykoná vyażitím
niektorého zo zabezpeč,ovacích inštitútov podl'a slovenského právneho poriadku, ktorý bude
Poskytovatel' akceptovať, prednostne vo forme záloźného práva v pľospech Poskytovatel'a
za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. la YZP alebo iným vhodným
zabezpeč,ovacím pľostriedkom. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spíňa všetky podmienky
uvedené v tomto odseku 5.Ż a podmienky analogicky aplikovatelhé na ponúknuté
zabezpečenie v zmysle článku l3 ods. l vZP, môže Poskytovatel'odmietnuť. Poskytovatel'
je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide
o zabezpeč,ovací inštitút alebo predmet zabezpeěenia, o ktorom predtým Poskytovatel'
vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané
zabezpeč,enie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovatel' tento
dôvod ozná,,mi Prij ímatelbvi'

b) Zrealizovanie Vo podl'a zákonao Vo alebo obstaľávania tovarov, služieb a stavebných prác
podl'a podmienok určených Poskytovatelbm a stanovených v Právnych dokumentoch
v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovaľov, služieb a stavebných prác nevzt'ahuje zákon
o Vo, pričom Prijímatel' vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom
stanoveným zákonom o Vo, inými uplatnitel'nými právnymi predpismi SR/pľávnymi aktmi
EU aPrávnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydat'Poskytovatel'.

c) Poistenie pokľývajúce poistenie majetku nadobúdaného alebo obstaraného alebo
zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý
v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného zálożn;ého
práva v pľospech Poskytovatel'a, a to za podmienok a spôsobom Stanoveným v článku 13
ods. 2 YZP, ak Poskytovatel'nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že
poistenie sa nevyžaduje.

d) Pľeukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostľiedkami na zrealizovanie
Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu
a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podl'a podmienok stanovených
Poskytovate|'om v príslušnej Yýzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Pľávnych
dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Pľijímatel'ov, ktorí sú verejnoprávnymi
orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podl'a tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte
Prijímatel'a na aktuálne rozpoětové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové
obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podl'a aplikovatel'ných právnych
predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu Zo Strany zriad'ovatel'a
Prijímatel'a alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímatel'napojený finančnými vzťahmi.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5;7

e) Preukázanie výšky zostatku pohl'adávky Financujúcej banky vzt'ahujúcej sa k rovnakému
zálohu pre Poskytovatel'a aFinancujúcu banku podl'a čl. 13 ods. l písm. h) bod ii.vZP
aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie
zálohovej platby, refundácia).

Vzmysle ustanovenia $ 40l obchodného zákonnfta Pľijímatel' vyhlasuje, te pred|żĄe
premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovatel'a týkajúce sa:

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
b) kľátenia NFP alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba zača|a plynúť po prvý raz.

Ak podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP udel'uje Poskytovatel' súhlas týkajúci sa Prijímatel'a alebo
Projektu, Zniwné Strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímatel'
právny nárok' ak právne predpisy SR alebo právne akty nÚ neustanovujú inak.

Ak v rámci Projektu na základe výslovného povolenia Poskytovatel'a dochádza k dodaniu
tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebnýchprác po uhradení Preddavkovej platby
Prijímatel'om Dodávatel'ovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia
vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om' priěom tieto nesmű byť
v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovatel'om v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke
pre Prijímatel'a).

Neuplatňuje sa.

Prijílnatel' je povinný predkladať účtovné doklady, ako aj podklady k týmto účtovným dokladom,
v ktorých jednotlivé aj sumárne finančné čiastky budri v EUR zaokĺúhlené na dve desatinné
miesta bez centového vyrovnania.

n

6. ZMENA Zn'{LUVY

6.l Prijímatel' je povinný Bezodkladne oznámit' Poskytovatel'ovi všetky Zmeny alebo skutočnosti,
ktoré majri negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie
ciel'a Projektu v zmysle článku 2 ods. Ż.2 zrriwy vo vzťahu k ciel'u Projektu v zmysle článku 2
odsek Ż.Ż zmlwy.

Súčasne je Poskytovatel'oprávnený požadovat'od Prijímatel'a poskytnutie vysvetlení, informácií,
Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti' ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre
preskúmanie akejkol'vek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na oprávnené výdavky
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním ciel'a Projektu.

6.Ż Zmluvné Strany sa dohodli na nasledovných podmienkach Zmeny Zrriuvy o poskytnutí NFP, a to
s ohl'adom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohl'adom
na skutočnosť, źe Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zm]uvou v zmysle $ 5a
zákona č,. Żl1lŻ000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoľších pľedpisov (d'alej ako ,,zákon o slobodnom prístupe k informáciám"),
pričom zmenaZmluvy o poskytnutí NFP zahfřla aj zmenu Projektu' ktoľý sa realizuje na právnom
základeZmluvy o poskytnutí NFP:

Zmena zmluvy a jei príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia
s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení
k jednotlivým EŠF, právnych pľedpisov SR a pľávnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF
a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku Zmeny Právnych predpisov SR
alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmlwy o poskytnutí NFP

t,

J
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do rozporu s Pľávnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať
a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7 .6 zrĺůuvy.

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

naľiadenia, Implementaěných nańadení, Nariadení k jednotlivým EŠF, právnych predpisov
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia BŠm a Systému finaněného riadenia po vykonaní
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa Zmena týka
výslovného textu vZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a oěíslovaného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovatel'a, ktoré zašle Prijímatel'ovi elektronicky,
spolu s odkazom na ěíslo, pod ktorým sú aktualizované YZP aź zverejnené v Centrálnom
registri zmlűv' Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v ěasti

zmeny YZP z dôvodu ich aktualizácie podl'a tohto písm. b).

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zrrlwných strán (obchodné

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, Zmena v kontaktných údajoch, Zmena čísla účtu

určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP
iba deklaratórny úěinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatel'a, ku ktorej dôjde na zák|ade

všeobecne záväzného pľávneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje
Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP' To znamená, źe takűto Zmenu oznámi jedna Zmluvná
Strana druhej Zmluvnej Strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa

do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registľa alebo iného registra,

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

d) V prípade menei významnÝch zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel'pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa
zmien projektov, Prijímatel' je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi spôsobom
dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto Zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu

Zmluvy o poskvtnutí NFP na formulári, ktorý pre tento úěel vydal Poskytovatel' a ktorý sa
využije pre významnejšie Zmeny podl'a písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímate|' oznám1l Poskytovatel'ovi podl'a tohto písm. d) ako

menej významnú Zmenu' nie je podl'a odôvodneného stanoviska Poskytovatel'a menej

významnou Zmenou, alebo ju Poskytovatel'nemôže akceptovať ziných riadne
odôvodnených dôvodov, Poskytovatel' je opľávnený neakceptovať oznámenie Prijímatel'a,

ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímatel'ovi oznámi' Ak Poskytovatel' neakceptuje

oznámenie Prijímatel'a podl'a predchádzajúcej vety, Prijímatel' je oprávnený postupovať pri

Zmene Zrrúuvy o poskytnutí NFP iba podl'a písm. e) tohto odseku, ak z oznámenia
Poskytovatel'a nevyplýv a, źe ide o Zmenu' pri ktorej sa podl'a Poskytovateľa má postupovať
podl'a iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovatel' neakceptuje

oznámenie Prijímatel'a a má za to, že ide o zmenu, pri ktoĘ sa má postupovať inak, je

Poskytovatel'opľávnený Zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp' ako Podstatnú zmenu

Projektu, a ďalej postupovať podl'a príslušného ělánku zmluvy a podl'a Príručky pre

Prijímatel'a. V ostatných prípadoch Poskytovatel' informuje Pńjímatel'a o výsledku
zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, źe vzal Zmenu Projektu na

vedomie, ěím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej Zmeny.

ZmenaZrrĺlvy o poskytnutí NFP sa podl'a tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou Zmenou rozumie aj

menej významná Zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zrrű:ľy
o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia

)
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e)

týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podl'a tohto písmena d), pľičom v prípade akceptácie
takejto Zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné Zmeny Zrriuvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) omeškanie Prijímatel'a so Zač,atím realizácie hlavných aktivít Pľojektu maximálne
o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č,. Ż Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktoľá
nemá vplyv na rozpočet Proiektu, ciel'ovú hodnotu Meratelhých ukazovatel'ov Projektu
ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad Zmena výkresovej
dokumentácie, zmena technických správ, Zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekľočí 15 7o kumulatívne na túto
skupinu výdavkov za cel(l dobu realizácie Projektl, za podmienky nepľekľočenia
Celkových oprávnených výdavkov Pľojektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok
zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity Projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa oprávnených výdavkov výlučne v prípade,
ak ide o zníźenie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníźenie nemá vplyv
na dosiahnutie ciel'a Projektu definovaného v ělánku Ż ods.2.Ż tejto zmluvy,

Ak dôjde v Pľojekte k zníženiu ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu o 57o
alebo menej oproti ciel'ovej hodnote Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, ktorá bola
schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmenanie je predmetom postupov riešenia zmienpodl'a
tohto článku zmluvy. Ak Poskytovatel' stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu
povinnost' Prijímatel'a aj vo vzt'ahu k takejto skutočnosti, Prijímatel' je povinný túto
oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu
Poskytovatel'a.

Iné zmeny Zĺnlwy o poskytnutí NFP, ako sú Zmeny opísané v písm. a) aź d) a f) tohto
odseku, sú významnejšími zmenami Pľojektu (d'alej aj ako ,.významnejšie zmeny"), a tieto
je moŹné vykonat' len na zák'lade vzájomnej dohody oboch Zmluvných stľán vo forme
písomného a Vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. ZmeneZmluvy
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadost' Prijímatelh o Zmenu Zrĺlllvy
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovatelbvi na formulári, ktorý pre tento účel vydal
Poskytovatel'. Zmhva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedv ję
Prrjímatel'opľávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmen}, 1965.
6.l0 tohto článku - ex-post zmeny) avktorých prípadoch je povinný tak urobiť pľed
vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante Zmeny podl'a ods. 6.3 tohto článku).
Významnejšou Zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Pľojektu, ktorá nemá vplyv na
znenie ustanovení Zrriuvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa
vzťahujú ustanovenia týkajrice sa schválenia takejto Zmeny podl'a tohto písmena e), pričom
pľi schválení takejto Zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade,
ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zm\uvy o poskytnutí NFP'

Podstatnú zmenu Proiektu tak, ako je definovaná v čl. l ods. 3 VZP, Pľijímatel'oznamuje
Poskytovatel'ovi Bezodkladne. Bez ohl'adu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej Zmeny
Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej
zmeny Pro.jektu ímatel'a v súlade
sčl. l0 YZP, ato vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo kporušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej Zmeny Projektu.

6.3 Vprípade významnejšej zmeny podl'a ods. 6.Ż písm' e) tohto článku, na ktorý sa nevzt'ahuje

c

a

Đ

S

ľ

postup uvedený vods. 6.l0 tohto článku, je Prijímatel' źiadať u
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alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa
požadovaná Zmena viaŽe, alebo pľed vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu
najmä v Zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

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

c) Meratelhých ukazovatel'ov Projektu, ak ide o zníŽenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5 vo
oproti výške ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, ktorá bola schválená
v Žiadosti o NFP (podlä podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) týkajúcej sa omeškania so Zač,atím realizácre hlavných aktivít Projektu, ak Pľijímatel,
nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od prvého kalendáľneho dňa
príslušného mesiaca uvedeného v Prílohe č,' Ż Zĺĺluvy o poskytnutí NFP, resp. od pľesne
určeného kalendárneho dňa príslušného mesiaca podl'a Prílohy č,. Ż Zniuvy Ĺ poskytnutí
NFP, pokial' je Začatie realizácte hlavných aktivít Projektu určené v Pľílohe ě. 2 Zrĺiluvy
o poskytnutí NFP presným kalendámym dňom v príslušnom mesiaci,

e) týkajúcej sa zač,atia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Pro.jektu, ak sa s ním nezačne
do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,

Đ týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti teľmínom vyplývajúcim
zPrílohy č,. ŻZmluvy o poskytnutí NFP,

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie
aktivít Projektu, vľátane Zmeny' ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít
Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Meratelhých ukazovatel'ov Projektu
v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky
nepľekľočenia maximálnej výšky schváleného NFP'

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

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia pľíspevku, ktoľá vyplýv a zYýzvy a spôsobu jej
splnenia Prij ímatel'om,

j) používanéhosystémufinancovania,

k) doplnenia novej skupiny výdavkov ďalebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Yýzvy,
l) Prijímatel'a podl'a článku Ż ods.4YZP,ktorámusí byt'v súlade s podmienka miYýzvy,
m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

Żiadnuzmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú Zmenu
Projektu. V prípade, ak Poskytov atel' zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná ZmenaProjektu,
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

V prípade Zmeny podl'a odseku 6.3 písm' a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené
voYýzve; uvedené sa nevzt'ahuje na premiestnenie zálohll' ktorý nie je súčasne aj Predmetom
Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývat,
z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku l ods. 3 VZP.

3
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6.6 V prípade zmeny podl'a odseku 6.3 písm. c) tohto článku Sa Samostatne posudzujú zmeny v

ciel'ových hodnotách Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu s pľíznakom v súvislosti s vplyvom

navrhovanej Zmeny na výšku poskytovaného NFP a v ciel'ových hodnotách Meratel'ných

ukazovatel'ov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám ciel'ových hodnôt Meratel'ným

ukazovatel'ov Pľojektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) V prípade Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu s pľíznakom, ktoľých ciel'ová hodnota

neklesla pod hranicu 50 vo výśky uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovatel'pri
posudzovaní požadovanej zmeny posridi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovatel'ov

z hl'adiska identifikácie rizík, ktoré boli pľedmetom analýzy pri predklad aní Żiadost\ o NFP
a predložených dokumentov preukazujúcich skutoěnosť, že nedosiahnutie ciel'ových hodnôt

Meratelhých ukazovatel'ov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímatel'

objektívne nemohol ovplyvniť. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímatel'a

o nedosiahnutí ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu s príznakom,

Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky ciel'ovej hodnoty

Meratel'ného ukazovatel'a Projektu s príznakom Zo Strany Poskytovate|'a bez vplyvu na

zníźenie výšky NFP. Zníženie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratelhého ukazovatel'a

Projektu s príznakom o viac ako 50 vo oproÍi výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti

o NFP, môže predstavovať Podstatnú Zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6'7

tohto článku a vyvolávať pľávne následky uvedené v odseku 6.2 písm. fl tohto článku.

V prípade, ak je nie moźné akceptovať odôvodnenie Prijímatel'a o nedosiahnutí ciel'ovej

hodnoty Meratelhého ukazovatel'a Projektu s príznakom, Poskytovatel' zmenu neschváli a

má právo zníźiť výšku poskytovaného NFP pľimerane k zníźeniu ciel'ovej hodnoty

Meratel'ného ukazovatel'a Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pľavidiel

uvedených v pľedchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza

k dosiahnut\u zn1źovaného Meľatel'ného ukazovatel'a Projektu s príznakom v zmysle ěl. 10

ods. 1 písm. i) YZP avykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity
Pľojektu.

b) Meratel'né ukazovatele Projektu bez príznaku sű závazné z hľadiska dosiahnutia ich ciel'ovej

hodnoty' Poskytovatel' je oprávnený vjednotlivôm prípade tohto druhu Meratelhého

ukazovatel'a Projektu schváliť zníŹenie jeho ciel'ovej hodnoty v riadne odôvodnených

prípadoch, priěom ciel'ová hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80 vo výśky uvedenej

v Schválenej žiadosti o NFP. Zníźenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratel'ného

ukazovatel'a Projektu bez ptíznakl o viac ako Ż0 7o oprotijeho výške, ktorá bola uvedená

v Schválenej žiadosti o NFP, môže predstavovať Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov

uvedených v odseku 6'7 tohto ělánku a vyvolávať právne následky uvedené v odseku 6'2

písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovate|' vźdy zníži výšku poskytovaného NFP
s ohl'adom na schválenie zníŹenia ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu

bez príznaku, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného

Meratel'ného ukazovatel'a Projektu bez priznaku v zmysle ěl. 10 ods. 1 písm. i) VZP
a vykonať zodpovedajúce znítenie výdavkov na podporné aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádzak naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovatel'a

Projektu, výška NFP sa zníŹi pľiamo úmerne kzníźenil ciel'ovej hodnoty Meratel'ného

ukazovatel'a Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Meratel'ných ukazovatel'ov

Projektu, bez ohl'adu na to, o ktoľý druh Meratel'ného ukazovatel'a Projektu ide.

6.7 V prípade Zmeny podl'a odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu

najmä vprípade, ak posudzovanázmena viedla ktomu, že by sa ěinnosť, naktoní sa má NFP

t
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poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cielä v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný ciel' ako ten, ktoľý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase
po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne ciel' Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie ciel'a
Projektu môže mat' významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa
posudzuje aj z hl'adiska porovnania ľozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený
a v akom bol realizovaný'Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v období
Udržatel'nosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej
vykonávania, má určitý ľozsah, ktorý možno považovať za významný atakýmto významným
spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je daný zák\adna to, aby takáto zmena
bola považovanázaPodstatnú Zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej Zmeny Projektu
V tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch
v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej Zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímatel'vo vzt'ahu k povinnosti požiadať o Zmenu Zrrluvy o poskytnutí NFP pred
uplynutím doby troch mesiacov od prvého kalendárneho dňa príslušného mesiaca uvedeného v
Prflohe č,. Ż Zmlwy o poskytnutí NFP, resp. od presne určeného kalendárneho dňa pľíslušného
mesiaca podl'a Prflohy č,. ŻZrrluvy o poskytnutí NFP, pokial' je Začatie rea|ízácie hlavných aktivít
Projektu určené v Prílohe č,. ŻZmluvy o poskytnutí NFP presným kalendárnym dňom v príslušnom
mesiaci, podl'a odseku 6.3 písm. d) tohto článku:

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o Zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zniuvy o poskytnutí NFP,

b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovatel'mu poskytne dodatoěnú lehotu nie kratšiu ako
Ż0 dní na Zač,atie rea|izácie hlavných aktivít Pľojektu. Ak v dodatoěnej lehote nie je
Poskytovatel'ovi prostredníctvom ITMS 2014+ doručené Hlásenie orealizácií aktivít
Pľojektu, zktorého nepochybne vyplýva, že Prijímatel' zač,a| Realizáciu hlavných aktivít
Projektu, takéto opomenutie Prijímatel'a predstavuje podstatné porušenie Zĺĺ7uvy
o poskytnutí NFP.

6.9 Zĺiuvné strany sa dohodli, že pľi predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pľavidlá, ěím však nie sú dotknuté
ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa ěasového aspektu
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a9 YZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je moźné predÍziť nad rámec maximálnej
doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva zYýzvy a ktoráje uvedená pri
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu včl. 1 ods' 3 YZP,ktorá nesmie presiahnut'
3l.IŻ.ŻoŻ3. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou prerealizáciu hlavných aktivít Projektov
je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Pľojektu predlžovať
nazáklade podanej žiadosti o Zmenu Zo Strany Pľijímatel'a.

b) Ak Prijímatel' nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu nie je
dotknuté neskoľým podaním žiadosti o jej predíženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas
obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukoněenia realizácie hlavných
aktivít Projektu a podaním žiadosti o Zmenu.

c) Poskytovatel' neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímatel'
v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovatel' pre účely posúdenia
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takejto zmeny) vyplýva' že doba od podania žiadosti o Zmenu aždo uplynutia maximálnej
doby' ktorá pre realizáciu Projektov vyplýva zYýzvy a ktorá je uvedená pľi definícii
Realizácie hlavných aktivít Projektu včl. l odsek 3 YZP, je kľatšia ako doba nevyhnutná
na Ukončenie real.izácie hlavných aktivít Projektu. V takom pľípade ide o podstatné
porušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP podl'a článku 2 ods. Ż.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b)
bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podl'a prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký
posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo
stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore'

6.l0 Vnadväznosti na ods.6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, vprípade významnejších
zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Pľijímatel' povinný poźiadať o Zmenu
Zm|uvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu' ktorá ako pľvá
zahŕńa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou Zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté
povinnosti Prijímatel'a vyplývajúce mu Zo zákona o finančnej kontľole a audite týkajúce sa
vykonávania základnej finaněnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej
finančnej kontroly vzťahuje. opľávnenosť výdavkov podlieha kontrole podl'a zákona o finančnej
kontrole a audite. osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadost'
o Zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky
výdavky, ku ktorým sa vzt'ahujú vykonané Zmeny, zamietnuté'. Pľijímatel'je oprávnený do d'alšej
Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovatel'ných podmienok oprávnenosti, zahrnűť aj

takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Żiadosť o Zmenu Zĺĺiuvy o poskytnutí NFP, podaná
v zmysle tohto odseku 6.l0, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:
a) Akejkol'vek odchýlky v ľozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov, to neplatí,

ak ide o zníźenie výšky oprávnených výdavkov a takéto znítenle nemá vplyv na dosiahnutie
ciel'a Pľojektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o Zmenu podl'a
ods. 6'2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou
žiadosti o Zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandaľdného formuláru týkajúceho
sa žiadosti o Zmenu' ktorý r'ydáva Poskytovatel', aj nasledovné informáciel(ldaje:
(i) vprípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena

v rozpočte Projektu, preukázanie sriladu takejto Zmeny s režimom zmien
dohodnutých v zmluve medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om a S ustanovením $ 18

zákona o Vo,
(ii) v prípade Zmeny vecného plnenia, ktoľého dôsledkom je navrhovaná zmena

v rozpoěte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade,
ak nepredstavuje prínos pre Projekt' t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti
pôvodnému stavu Projektu'

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje zníżiť
Rozpočet Projektu, odôvodnenie' že nejde o Podstatnú Zmenu Projektu, konkĺétne
s ohl'adom na naplnenie podmienok podl'a písm' c) z definície Podstatnej zmeny
Pľojektu uvedenej v článku l ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky
realizácĺe Projektu).

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

6'1l Żiadosť o Zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a
odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená amusí obsahovať
informácie/údaje, ktoľé stanovuje Zmhva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovatel' oprávnený ju
bez d'alšieho posudzovania neschváliť. Poskytovatel' nie je povinný navrhovanej žiadosti
Pľijímatel'a o Zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas So zmenou bezdôvodne
odoprieť v prípade, ak žiadosť o Zmenu spÍňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí
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NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usrnernenia k zmenám, ktoré môže vydať a
Zverejniť Poskytovatel' na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti
o Zmenu, Prijímatel' nie je oprávnený realizovat' predmetnú Zmenu v rámci Realizácie aktivít
Projektu, s výnimkou uvedenou v ods. 6.6 písm. a) tohto článku; ak by k realizácii Zmeny došlo,
budri výdavky súvisiace s takouto Zmenou považované za Neoprávnené výdavky. o výsledku
posúdenia podanej žiadosti o Zmenu informuje Poskytovatel' Prijímatel'a písomne. V prípade
schválenia významnejšej zmeny Poskytovatel' zabezpeč,í vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej
významnejšej zmeny.

6.lŻ Právne účinky vo vzt'ahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich So Zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej Zmene, ktorú Poskytovatel'akceptuje podl'a odseku 6.2 písmeno d) tohto
článku, v deň, kedy zmena skutočne nastala,

b) pri menej významnej Zmene, ktorú Poskytovatel'neakceptuje podl'a odseku 6.2 písmeno d) tohto
článku, sú výdavky súvisiace stakouto Zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde kjej
neskoršiemu schváleniu Poskytovatel'om spôsobom pre významnejšiu zmenu, v takom prípade
právne účinky Zmeny nastanú podl'a typu významnejšej zmeny bud'podl'a písmeno c) alebo
podl'a písmena d) tohto odseku 6.l2,

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-ante (významnejšie zmeny
podl'a odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o Zmenu Zo Strany Prijímatel'a
Poskytovatel'ovi, ak bola zmena schválená, alebo vneskorší deli vyplývajűci zo schválenia
žiadosti o Zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post (významnejšie zmeny
podl'a odseku 6.l0 tohto článku) v deli, kedy významnejšia zmena nastala.

6.l3 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schválená ZmenaZmhvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne
čís|ovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovatel' v súlade
so schválenou Zmenou Zlĺiuvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímate|'ovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovatel' a ktoré nie sú osobitne riešené
v iných ustanoveniach Zrriuvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu
aktualizácie zmluvy alebo YZP v zmysle ods. 6'2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe
písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovatel'môže obsah Ztneny
vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovat' s Prijímatel'om a následne dohodnuté
znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP
alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP
a zaslat' ho na odsúhlasenie Prijímatel'ovi'

6.l5 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6
dotknutá.

6.16 Zmluvné Strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímatel'a vyplývajú práva
a povinnosti alebo ich ZÍneny sú pľe Prijímatel'a záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.l'7 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmlwy o poskytnutí
NFP bez predchádzajúceho schválenia zrfleny, ktorá je obsiahnutá vpredmetnom dodatku
Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je pľávny nárok'
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7. zÁvpnnčľÉusľłľovENIA
7.l Zĺĺiuva o poskytnutí NFP nadobúda platnost' dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán

a účinnosť v súlade s $ 47a ods. l občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovatel'om v Centrálnom registri zmlúv. Ak
Poskytovatel' aj Prijímatel' sú obaja povinnými osobami podl'a zákona o slobodnom prístupe
k informáciám' v takom pľípade pre nadobudnutie úěinnosti Zml,,lvy o poskytnutí NFP je
ľozhodujúce zverejnenie Zrĺiwy o poskytnutí NFP Poskytovatel'om. Zmluvné strany sa dohodli,
źe prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpeěí Poskytovatel' a o dátume zverejnenia
Zrriuvy o poskytnutí NFP informuje Prijímatel'a' Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti
podl'a tohto odseku 7.l sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o
poskytnutí NFP.

7.Ż Zmlwa o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť koněí schválením
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímatel'povinný predložiť Poskytovatel'ovi
v súlade S ustanovením článku 4 ods. 5 vZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť
predkladania Následných monitoľovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zĺĺúwy o poskytnutí
NFP Finančným ukoněením Projektu, s výnimkou:

a) článku 10, 12 al9 YZP, ktorých platnosť aúčinnosť končí 31' decembra 2028 a|ebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzt'ahov medzi Poskytovatel'om a Prijímatel'om
na základeZrnluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 3l. decembruŻ0Ż8;

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad
porušenia povinností vyplývajúcich pľe Prijímatel'a (zčlánkov l0, n a19 YZP),
s výnimkou zmluvnej pokuty, priěom ich platnost' a účinnosť koněí s platnosťou
a účinnost'ou predmetných článkov;

c) ak v rámci Projektu alebo v srivislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť
a účinnost'článku 10 a ělánku 19 vZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm.
c), ak z písmen a) a b) tohto odseku7 'Ż nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19vZP končí uplynutím l0 rokov od schválenia poslednej
Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnost' a účinnĺlsť článku l0 vZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej
pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej
správy.

Platnosť a účinnosť Zrriwy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách
a) až' c) tohto odseku sa predÍŽi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zrntuve
oposkytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovatel'a Pľijímatel'ovi) vprípade, ak
nastanú skutočnosti uvedené v článku l40 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto
skutočností.

7.3 Ustanovením akéhokol'vek zástupcu oprávneného konat' za Prijímatel'a nie je dotknutá
zodpovednosť Prijímatel'a. Prijímatel' mőźe menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť
fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Pľijímatel' vyhlasuje, že mu nie sú znźlme źiadne okolnosti' ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenost'Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Żiadosti o NFP pľe Projekt. Nepravdivost'tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje
za podstatné porušenie Zĺrilvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátit' NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom lovZP.
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7.5 Prijímatel' vyhlasuje, źe všetky vyhlásenia pľipojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané

Poskytovatel'ovi pľed podpisom ZmIuvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri

uzatvoľení Znlllvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia
Prijímatel'a sa povaŽuje za podstatné porušenie Zru:1'wy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je povinný

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom Io vZP.
'7 .6 Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu

s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zm|uvy
o poskytnutí NFP' ale iba dotknutého ustanovenia Zm|uvy o poskytnutí NFP. Zmluvné Strany Sa

v takom prípade zavazuj(l bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné

ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby

zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zniwy
o poskytnutí NFP'

7.7 Ak závazkový vzt'ah vyplývajúci zo Zm|uvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovatel'om
a Prijímatel'om, S ohl'adom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v $ 2ó1

obchodného zákonníka, Zmluvné Stľany vykonali vol'bu práva podl'a Š 262 ods. l obchodného

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zriuvy o poskytnutí NFP
sa bude riadiť obchodným zákonníkom tak' ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmlwy
o poskytnutí NFP na úvodnej Strane' Všetky Spory, ktoré vznikn(l zo Zmlwy o poskytnutí NFP,
vrátane Spoľov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zm]uvné strany pľednostne ľiešia využitím
ustanovení obchodného zákonníka a d'alej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3

a 3'6 tejto zmluvy, d'alej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa

vzájomné spoľy Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením závazkov podl'a Ztiuvy
o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté

zo Zlĺiwy o poskytnutí NFP, vrátane Sporov o jej platnost', výklad alebo ukoněenie, riešit'

na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podl'a právneho poriadku Slovenskej

republiky. V prípade Sporu Sa bude postupovat' podl'a rovnopisu uloženého u Poskytovatel'a.

S ohl'adom na znenie tretej vety $ 2 ods' 2zák. č,.2'7811993Z.z. o správe majetku štátu v znení

neskorších predpisov Poskytovatel' ako Riadiaci oľgán koná v mene štátu pred súdmi a inými

orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmllsvy o poskytnutí NFP' ktoré sa týkajú majetku štátu,

ktorý spravuje, alebo spoľného majetku, ktorého správcom by mal byt'podl'a uvedeného zákona

alebo podl'a osobitných predpisov.

7.8 Zrĺiuva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavľetí Zniuvy
o poskytnutí NFP dostane Pľijímatel' l rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel'. Uvedený
počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP.

'7.9 Zmlwné strany vyhlasujri, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu

a právnym účinkom znej vyplývajúcich poľozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumitel'né, nepodpísali zm]uvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmlwy o poskytnutí NFP a na znak
súhlasu ju podpísali.
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Prílohy:

Príloha č. l
Príloha č. 2
Prfloha ě. 3

Pľíloha ě. 4

Za Poskytovatel'a, v Banskej Bystrici, dňa

Všeobecné zmluvné podmienky
Pľedmet podpoľy NFP
Finaněné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania
Podrobný ľozpočet Projektu

- I -06- 2$10

Podpis

Ing. Karol Gulčft, generálny riaditel'

Slovenská agentúra životného pľostľedia

ZaPrijímatel'a, v Turzovke, dňa ..:/ł '.a..l: 
/1 /,i

-jŁ{ii [śi;j(.\ .l l Jj' l-' '1 ,. :.,

Zĺĺ'oT}ť:'{iÜ i'i' l';':,'ii,:,j i j l.
'i 

lri,-'i :;lli:lrr; ir
^' 'o .-,I-i,,'š:jŁi i:)Y5. il:.ii.',l

,Ł!l5I0 IURZ0y
023 54

l(A

Podpis: #
JUDr. ľuaor/rGolis, primátor

/
Mesto Turlovka

1

.:

20



(,* :rl";:;,:l'tÍż,t.',.''...,o E
Pľíloha ě. l Zmluvy o poskytnutí NFP

luloP!Í^ Uľlł
ťuopĺroJłr'vłm
r ĺrnĺłĺĺ tríy

lJtrYttrt RlIV0
ź,ľoil]I6I*osrĺĺo'ł
stÔ!iNti(ĺJ ettUBllKY$ #

s

článot 1 vŠEoBBCNE UsTANovENIA
l. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (d'alej ako ,,YZP"), ktoré sú súčastbu Zmluvy

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú prátva a povinnosti Zmlwných strán, ktorými sú na strane
jednej Poskytovateľ NFP a na Strane druhej Prijímatel' tohto NFP, pri poskytnutí NFP
zo stľany Poskytovatelh Prijímatel'ovi podl'a podmienok uvedených v Zrriive o poskytnutí
NFP.

2' Yzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovatel'om a Prijímatel'om sa riadia Zm]uvou
o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené
v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zrrlluva o poskytnutí NFP odkazuje. Zák|adný právny
rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm tvoriá najmä, ale nielen,
nasledovné právne predpisy:

a) právne akty EÚ:
(i) všeobecné nariadenie,
(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠil3,
(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo

delegované nariadenia;

b) právne predpisy SR:
(i) Zákon o príspevku z EŠIF,
(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
(iv) obchodnýzákonník,
(v) zákon č,.4011964 Zb. občiansky zákonník vznení neskorších predpisov (d'alej

len,,občiansky zákonník"),
zákon č). 358/Ż015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci
a minimálnej pomoci a o Zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len
,,zákon o štátnej pomoci"),
Zákon č. 575/Ż00l Z. z. o organizá,cii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,kompetenčný zákon,),
Zákon č. 343lŻ0l5 Z. z. o verejnom obstarávaní u o ,rn.n" á doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o Vo,.), zálkon
č:' Ż5lŻ006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon o účtovníctve,
zálkon o slobodnom prístupe k informáciám.

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

vŠEoBECNÉ ZMLUvNÉ PoDMIENKY K ZMLUvB o PosKYTNUTÍ
NENÁvRATNÉHo FINANčNÉHo pnÍsPEvKU

Pojmy použité vtýchto YZP sú vnadväznosti na článok 1 ods. 1'l zmluvy záväznépre celú
Zmluvu o poskytnutí NFP, vľátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku l ods. l.Ż aź
1'4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany zdefinície pojmov podl'a tohto
odseku 3 sú rovnako záväzné. ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zm1uvy
o poskytnutí NFP.
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Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímatel'om v rámci Projektu na to vyělenenými

finaněnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na

hlavné aktivity apodporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, tj' musí byť

realizovaná v ľámci áoby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu, je vymedzená vecne a

finančne. Podporné at<tĺvity sú vymedzené vecne, tj. vecne musia súvisieť shlavnými

Aktivitami a podporovať ich real\záciu v zmysle Zrrllwy o poskytnutí NFP' a finaněne'

Hlavnou aktivitou sa pľispieva k dosiahnutiu konkľétneho výsledku a má definovaný výstup'

ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímatel'a ďalebo ciel'ovú skupinu/užívatel'ov

výslediov Projektu nezávisle na rea|izác\r ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov

nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí

NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez pľívlastku ,,hlavná" alebo "podporná"'
zahŕńahlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne - najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutoěnosti rozhodnej pľe

poěítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkĺétnom ustanovení Zĺriwy o poskytnutí NFP

itanouu.je odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá

uvedené v definícii Lehoty;

Blankozmenka - blankozmenka s avalom (zmenkovým ruěením) alebo bez avala odovzdaná

Prijímatel'om Poskytovatel'ovi na íć,e|y zabezpečenia budúcej pohl'adávky zo Zm|uvy o

poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovatel'právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové opľávnené výdavky _ výdavky, ktoľých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia

Poskytovatel'a, ktorým bola schválená žiadosť o NFP alebo v pľípade velkÝ_clr projektov je

uľčená v informácii Poskytovatel'a o schválení poskytnutia príspevku podl'a $ 27 ods'6 zákona

o príspevku z BŠrr' a ktoré predstavujti vecný aj finančný rámec pre vznik oprávnených

uýauitou, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu' Vecný

rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení

Ĺ;eonoĺivy- ÉŠrp, z minimálnych štandardov oprávnetrosti uvedených v Systéme riadenia

EśĺF, 
" 
vgrry a z prípadnej schémy pomoci' Pľe úěely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je

používaná terminolJgia ,'výdavky", a to aj pre ,,náklady" v zmysle zólkona č' 43llŻ002 Z' z'

o účtovníctv e v zneníneskorších predpisov (d'alej aj ,,zákon o účtovníctve");

Centľálny kooľdinačný orgánalebo CKO - v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy

centrálneho kooľdinaěnjho orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pľe investície a informatizácil'

ktorý je ústredným oľgánom štátnej správy určený $ 6 ods. l zákona o pľíspevku z EŠIF aje

zodpovedný za efektívnu a účinnú kooľdináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych

štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitel'nosti výdavkov

vo vzťahu k systému ľiadenia a kontroly pri real\zácli príspevku z euľópskych štrukturálnych

a investičných fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný oľgán alebo Co _ náľodný, regionálny alebo miestny verejný oľgán alebo

subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Ceľtifikačný oľgán plní

úlohu oľgánu zodpovedného zakoordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému

finančného riadenia, vypracovanie účtov, Vypľacovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie

Európskej komisii, pľĺjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finaněných vzťahov

(najmä Z titulu nezrwnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni

ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé pľogramy. V podmienkach Slovenskej republiky plní

úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Ý
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čisté príjmy - pri Projektoch generujúcich príjmy pod|'a článku 6l všeobecného naľiadenia

ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície

a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podl'a článku

61 ods. Ż alebo 6 všeobecného naľiadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť

výdavky vzniknuté počas Realizácie Projektu ako aj d'alšie výdavky vzniknuté počas

prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnost'ou, mimoriadna

údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podl'a článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré

svojim objemom alebo charakterom nespadajú pod článok 6l všeobecného nariadenia, ide

o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

Deň _ dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne

uvedené, že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie _ proces úpravy budricich hodnôt príjmov a výdavkov (pľevádzkových ďalebo

investičných) na súčasné hodnoty prostľedníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej

analýzy je používaná,tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dodávatel'- subjekt, ktorý zabezpeěuje pre Prijímatel'a dodávku tovarov, uskutoěnenie prác

alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Vo
alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v sŕrlade so Zmluvou
o poskytnutí NFP;

Dokumentácia _ akákol'vek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom

substráte, vrátane elektronických dokumentov Vo formáte počítačového súboru týkajúce sa
ďalebo súvisiace s Projektom;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia - doklad alebo vtacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania
predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímatel' nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie
služieb alebo vykonanie stavebných pľác, ktorých realizácia bola na zŕkl..ade výslovného
povolenia Poskytovatel'a uhradenő na zőklade Preddavkovej platby uhradenej Zo Strany

Prijímatel'a Dodávatel'ovi a ktorá bola zo Strany Poskytovatel'a uhradená Prijímatel'ovi z
prostriedkov BŠm a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

BÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zrĺiuvy
o Európskej Únii;

Eurĺópske štľuktuľálne a investičné fondy alebo EŠIF - spoločné označenie pre Európsky
fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky
pol'nohospodársky fond pľe rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Financujúca banka banka, ktorá poskytuje peřnźné prostriedky Prijímatel'ovi
na financovanie časti oprávnených výdavkov ďalebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov
Projektu, s ktorou má Poskytovatel'uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi
bankou a orgánmi Zastupujúcimi Slovenskú republiku a súěasne Prijímatel' poskytuje alebo
poskytne ľovnaký záIohpre Poskytovatel'a aj pre Financujúcu banku;

Finančná analýza - ana|ýza, ktorej ciel'om je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti
Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného
finančného príspevku, ako aj preukázať Udržatel'nosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou
Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov vjednotlivých rokoch príslušného referenčného

t

J
--.

Strana 3 z 66



-

obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza
zrozdieh výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná' analýza je
predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná ana|ýza znamená Finančnú
analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu
Projektu generujúceho pľíjmy, v rámci ktorej sa prepočítďľekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt
generujrici pľíjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu
zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných
nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť
financované formou nenávratného finančného príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento
pojem (ukončenie realizácie Projektu) používa Systém riadenia EŠm a súčasne v zmysle
Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako

,'ukončená operácia") - nastane dňom, kedy po zrea|izovaní všetkých Aktivít v rámci
Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímatel' uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávatel'om alebo
svojím Zamestnancom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímatel'a v zmysle
príslušných pľávnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí
NFP a

b) Prij ímatel'ovi bol uhrade ný l zúčtovaný zodpo vedajúci NFP.

Fyzická ľealizácĺa činnosti - predstavuje poskytnutie/pľijatie aspoň ěasti plnenia zo zmluvy
uzatvoľenej s Dodávatel'om za účelom realizácie danej činnosti v rámci príslušnej hlavnej
aktivity; činnosť v rámci príslušnej hlavnej aktivity je definovaná v Prílohe č,. 4 Zmluvy o

poskytnutí NFP ako ,,názov výdavku";

Hlásenie o realĺzácĺi aktivít Pľojektu _ formulár v IMTS 2074+, prostredníctvom ktorého
Prijímatel'oznamuje Poskytovatel'oviZačatie reallzácie hlavných aktivít Projektu a informáciu
o dátu me zač,atia r ealizácie p odpo ľn ýc h akti v ít Proj ektu ;

Implementačné naľiadenia - nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia
alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky
uplatnitel'né na vykonanie ľôznych oblastí úpravy podl'a všeobecného nariadenia alebo podl'a
Nariadení k jednotlivým EŠIF;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS 2014+ _ informaěný systém, ktorý zahŕřn
štandardizované procesy programového a pľojektového riadenia. obsahuje údaje, ktoré sú
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné ľiadenie a kontrolu poskytovania NFP.
Pľostredníctvom ITMS 2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informaěných
systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štruktuľálnych a investiěných
fondov a s inými vnútroštátnymi informaěnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je
zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania,

Komisia alebo EK- znamenáEurópsku Komisiu;

Kontľolovaná osoba _ osoba, u ktoĘ sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podl'a
zákona o príspevku z pŠr a finančná kontrola alebo audit podl'a zákona o finaněnej kontrole,
pričom vo vzt'ahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je
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v tomto zákone definovaná;

Lehota _ ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujű Pracovné dni'
Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

zaěiatok lehoty. Lehoty určené podl'a dní začínajű plynúť pľvým pracovným dňom

nasledujúcim po kalendáľnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej zaěiatok lehoty.

Lehoty uľčené podl'a týždňov, mesiacov alebo rokov sa koněia uplynutím toho kalendárneho

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

lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak
koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zźlkona
č.24ll1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dIioch v znení
neskorších predpisov' je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň' Lehota je pre
Prijímatel'a zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovatel'a, alebo
ak sa podanie odovzdá na poštovú pľepľavu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené

inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie pľostredníctvom Ústredného
portálu verejnej spľávy Sa Za moment, od ktorého zač,ína plynút' lehota, považuje prvý
pľacovný deň po elektronickom doručení dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom
prípade inak;

Meratel'né ukazovatele Projektu _ zźnäzná kvantifikácia výstupov a ciel'ov, ktoré majú byt'
dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na ťtrovni Projektu je dôležité
z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpeč,í dosahovanie
ciel'ov na úrovni oP. Poskytovatel' zahrnie do Výzvy návrh meratel'ných ukazovatel'ov,
zktorých Prijímatel' zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré meratel'né ukazovatele,
za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímatel'zodpovedá v rámci Realizácie hlavných
aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci obdobia
Udržatel'nosti Pľojektu. Meratel'né ukazovatele Pľojektu odzrkadl'ujri skutočné dosalrovanie
pokľoku na úrovni Projektu, priľadzujú Sa k hlavným Aktivitám Projektu av zásade
zodpovedajú výstupu Pľojektu. Meratel'né ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2
Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP.
V prípade, ak sa v Zrĺ]uve o poskytnutí NFP uvádza pojem Meratel'ný ukazovatel'Projektu vo
všeobecnosti, bez označenia ,,s príznakom" alebo ,,bez príznaku", zahŕlia takýto pojem aj

Meratel'ný ukazovatel'Projektu s príznakom aj Meľatel'ný ukazovatel'Pľojektu bez príznaku;

Meľatel'ný ukazovatel' Pľojektu bez pľíznaku - Meratel'ný ukazovatel' Projektu, ktorého
dosiahnutie je záväzné z hl'adiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom
akceptovatel'ná miera odchýlky, ktorá nemusí maÍ' za následok vznik finančnej zodpovednosti
vyplýva z článku l0YZP;

Meratel'ný ukazovatel' Projektu s pľíznakom - Meratel'ný ukazovatel' Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektívne ovplyvnitel'né externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne
v kompetencii Prijímatel'a. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Meratel'ných ukazovatel'ov
Projektu s príznakom v rámci akceptovatel'nej mieľy odchýlky pri preukázaní daného
externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímatel'ovi pri
splnení podmienok podl'a článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Mieľa finančnej medzeľy - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných
investičných výdavkoch;

Mikľo, malý alebo stľedný podnik alebo MSP _ znamená podnik vymedzený v prílohe č. l
Nariadenia Komisie (EÚ ě. 65IĺŻ014 zo 17 . jűna Żol4 o vyhlásení určitých kategórií pomoci
za zlučitel'né s vnútorným trhom podl'a článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme

I
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pomoci nie je uvedené inak;

Monitoľovací výbor - orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47

a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otŕlzky ovplyvňujúce výkonnosť

programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti' Monitorovací výbor poskytuje

konzultácie, skúma a schval'uje všetky návrhy riadiaceho orgánu na Zmenu programu;

Naľiadenie 1300 _ naľiadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. l3OOl2013 o Kohéznom

fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č' 1084/2006;

Naľiadenie 130r naľiadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ě' l30llŻ0l3

o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a

Investovanie do rastu a Zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) ě. l080/2006;

Naľiadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

(EÚ ě. l313l21l3, ktoým Sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

ľegionálneho rozvoja, Euľópskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom

pol,nohospodáľskom fond" pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde ľegionálneho rozvoja'

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde'

a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) ě' 1083/2006;

Nariadenia k jednotlivým etlrópskym štruktuľálnynr a investičným fondom alebo

nariadenia k jednotlivým nŠĺr' _ zahl'ňajú pre ričely tejto Zrnluvy o poskytnutí NFP

nariadenie 1300 anańadenie 1301;

Naľiadenie 96612012 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euľatom)

č,.g66tŻO1Ż zŻ5.okĺőbraŻO|Ż, orozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný

ľozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) ć. 1605ĺŻ00Ż;

Následná monitorovacia správa _ mávýznam daný v ělánku 4 ods. 1 písm' d) VZP;

Nenávľatný finančný príspevok alebo NFP _ Suma finančných prostriedkov poskytnutá

Prijímatel,ovi na Reďizaciu aktivít Projektu, vychŕńzajűca zo Schválenej žiadosti o NFP

a v pľípade velkých pľojektov z výšky určenej v žiadosti o NFP zaslanej na schválenie EK'

pod1'a podmienok Zrĺnivy o poskytnutí NFP, z verejných pľostriedkov v súlade S platnou

práunou úpľavou (najmä ,uLono* o príspevku z BŠr, zákonom o finančnej kontrole a audite

a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia

o schváIení žiadosti o NFP, v prípade velkých pľojektov vyplýva z rozhodnutia EK a na

zák|aderozhodnutia EK môže byť zmenená, a predstavuje urěité 7a zCelkových oprávnených

výdavkov vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy'

Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité vc zo Schválených oprávnených výdavkov

vzhl'adom na int"nritu pomo"i pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohl'adnení

ďalších skutoěností vypiývajúciih zo Zrlllvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného

NFP môže byť rovná aíebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

Neopľávnené výdavky _ výdavky Projektu, ktoľé nie sri Oprávnenými výdavkami; ide najmä

o výdavky, ktoré sú u.orpo." so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr' vznikli mimo obdobia

oprávnenosti výdavkov, patľia do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie

z prostriedkov oP xŽľ 1a'ut"; aj ako ,,oP")' nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pľe

úspešnú rea|izáciu a ukončenie Projektu' alebo sú V rozpore s inými podmienkami pľe

opiáunenosť výdavkov definovaných v článku 14 vZP), sú v rozpore s podmienkami

príslušnej Yýzvy alebo sú v rozpore s pľávnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ'

0
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Nezrovnalost' - akékol'vek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva

týkajúceho sa jeho uplatňovani a, bez ohl'adu na to, či právna povinnosť bola premietnutá

do ZmJuvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia

hospodáľskeho subjektu zúěastřlujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by

mońol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únĺe zaťaźením všeobecného ľozpočtu

Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti

stanávenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady 1EÚ č. 1313lŻol3 sa pri posudzovaní

skutočností a zistených neáostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z

nezrovnalosti;

obchodný zákonník - zákon č,. 5l3ll9gl Zb. obchodný zákonník, vznení neskorších

predpisov;

občiansky zákonník - zákon č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších

pľedpisov;

Okolnost, vylučujúca zodpovednosť alebo ovz _ pľekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle,

konania alebo opomenutia Zmluvnej Strany a bráni jej v splnení jej povinnosti' ak nemožno

rozunrne predpokladať , że by Zmlwnóĺ Strana túto prekážku alebo jej následky 
_odvrátila 

alebo

prekonala, a d'alej Źeby v čase vzniku závazku túto pľekážku pľedvídala' Učinky okolnosti

vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené1ba na dobu, pokial'trvá pľekážka, sktorou sú tieto

účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvriej Strany nevylučuje prekážka, ktorá vznik\a z iej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je oYZ' sa pouŽije ustanovenie

$ :ił oucľrodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu'

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť oYZ, musí spĺňať r'šetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo zt*äzkĺl

po uľčitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom

od dodatočnej objektívnej nemoŽnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne'

s ohl'adom nato, źe dodatoěná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakteľ'

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí byť nezávislá od vôłe Zmluvnej Strany,

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit''

(iii) musí mať takú povahu, źebrźniZmluvnej strané v plnení jej povinností, a to bez ohl'adu

na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo d'alšie okolnosti vis maior'

(iv) neodvľátitel'nosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozulTme predpokladať, źe Zm|uvná

Stľana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo pľekonať, alebo odvrátiť alebo prekonat'

jej následky v rámci lehoty, po ktorú oYZtrvá,

(v) nepredvídatel'nosť, ktorú možno považovať zapĺeukázanú, ak Zmluvĺá strana nemohla

pľi uzavretí Zm\wy o poskytnutí NFP predpokladať, Źe ktakejto prekážke dôjde'

pričom sa predpok|adá, źe povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému zfláme'

Za oYZ na Strane Poskytovateľa sa povaŽuje aj uzatvoľenie Štátnej pokladnice' Za oYZ sa

nepovaŽuje plynutie lehôt vrozsahu, ako vyplývajú, zpĺávnych predpisov SR apľávnych

aktov EÚ;

opakovaný - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

oprávnené výdavky - výdavky, ktoré Skutočne vznikli a boli uhradené Prijím":|':
v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zm|uvy o poskytnutí NFP, ak splňajú

pravidlá opľávnenosti výdavkov uvedené v článku l4 YZP; s ohl'adom na definíciu Celkových

oprávnených výdavkov' výška oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška

i
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Celkových oprávnených výdavkov a súěasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených

oprávnených výdavkov;

oľgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej

správy, ktorý je funkčne nezávisIý od riadiaceho oľgánu a certifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR,

okľem orgánu auditu uľčeného vládou SR;

orgán zapojený do ľiadenia, auditu a kontľoly EŠIF vrátane finančného ľiadenia _ je

v súlade So všeobecným nariadením a Naľiadeniami k jednotlivým EŠF, príslušnými

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných oľgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

Đ orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) orgán zabezpečujíci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestorihorizontálnychprincípov,

i) Riadiaci orgáln,

j) Sprostredkovatel'skýoľgán;

Platba _ finančný pľevod prostriedkov, príspevku alebojeho časti;

Podozľenie z podvodu - nezrovnalosť, ktorá vyvolá zaěatie správneho alebo súdneho konania

na vnútroštátnej úrovni s ciel'om zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podl'a

čl. 1 ods. 1 písm' a) Dohovoru Vypracovaného na základe ěl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o

ochrane finančných záujmov Euľópskych spoločenstiev. Podozľenie z podvodu nieje totožné s

trestným ěinom podvodu podl'a zákona č. 300/2005 Z' z' trestný zákon v znení neskorších

predpisov' Podvod v zmysle Dohovoru Vypľacovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej

únii o ochrane finaněných záujmov Euľópskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin }
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zm€na Pľojektu _ má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktory

je d'alej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3

aź 5 YZP,článok 6 ods. 4 vZP) aktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení

uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKo, Riadiacim orgánom,

Spľostredkovatel'ským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný

predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná Zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúľy alebo investícia

do výroby, nastane, ak v období od Zač,atia reaIizácie hlavných aktivít Pľojektu do uplynutia

piatich rokov aza splnenia podmienok uvedených včlánku 71 všeobecného nariadenia

strĺtena v prípade MSP do uplynutia troch rokov od Finaněného ukončenia Projektu alebo do

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

v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutoěností:

skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie

Pľojektu, t. j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej

t
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v opľáVnenosti miesta realizácie Pľojektu,

b) Zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímatel'ovi alebo tretej osobe
neopráVnené zvýhodnenie, bez ohl'adu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo
orgán verejnej moci'

c) podstatnej Zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizácie, v poľovnaní so Stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná Zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia
Projektu dôjde k presunu výľobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Pro|ektu' mimo EÚ, okĺem
prípadu, ak Prijímatel'om je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10
rokov nahradí doba platná na základe pľavidiel o štátnej pomoci.

V pľípade, ak súěasťou Pľojektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry,
Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podl'a
uplatnitel'ných pravidiel o štátnej pomoci a ked' sa v ich prípade skončí alebo premiestni
výrobná činnost' v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pľe Pľojekty generujúce príjem _ predstavuje Zmenu
vúdajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej
medzery o 10% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota' nedel'a alebo deň pracovného pokoja v zmysle
zákona č,. Ż4l/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
v znení neskoľších pľedpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Pľijínlatel'a vyplývajú pľáva a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akýkol'vek iný právny dokument bez ohl'adu na jeho názov, právnu formu a procedúru
(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktĺ,rý bol vydaný akýmkol'vek orgánom zapojeným
do riadenia, auditu a kontľoly EŠIF vľátane finančného riadenia ďalebo ktorý bol vyĺJaný
nazák|ade a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Naľiadeniami k jednotlivým BŠm,
to všetko vźdy za podmienky, že bol Zvere1nený;

Pľávne pľedpisy EÚ a|ebo pľávne akty EÚ - pre ričely Zrrilvy o poskytnutí NFP zahŕřlajĹl
primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protoko|y a deklaľácie,
pľipojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoľé prijíma Európska rada
s ciel'om zabezpečit' hladké fungovanie EÚ); sekundáľne pramene práva EÚ (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktoých vyplývajri
práva apovinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne pľedpisy SR _ všeobecne závázné právne predpisy Slovenskej republiky;

Pľebiehajúce skúmanie prebiehajúce posudzovanie sú1adu poskytovania príspevku
s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami
vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, oľgánom auditu alebo inými Vecne
príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr' Úľad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad,
Európska komisia atd'.) zdôvodu vzniku pochybností o správnosti, opľávnenosti a zákonnosti
výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného
overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokial'
neexistuje pochybnost'o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť
sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení'

Pľeddavková platba - úhrada finančných prostriedkov Zo Strany Prijímatel'a v prospech

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

stavebných práč; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,Záloha" alebo ,,preddavok"
a pre doklad , na základe ktoľého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem ,,zźůohoyá faktúra"

a1ebo ,,preddavková faktúra"; Možnosť využitia preddavkových platieb musí byť výslovne

povolená Zo strany Poskytovatel'a;

Pľedmet Pľojektu _ hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po UkončeníreaLizácie hlavných

aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie,

realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli

spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec,

majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahÍíať aj viacero Predmetov

Projektu;

Pľeklenovací úver - peíatné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímatel'ovi,

ktoľé svojim účelom slúžia Prijímatel'ovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na

zák|ade takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, źe ide

o preklenovací úver;

Prioľitná os - jedna z pĺ\orít stľatégie v oP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom l
súvi siacich operácií (aktivít) s konkĺétnymi, merate l'nými c iel'mi ;

Príľučka pľe Prijímatel'a - je v zmysle Systému riadenia EŠIF závazným riadiacim

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovatel' a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujrici

jednotli vé fázy i mplementácie Projektov;

Projekt generujríci príjem _kaźdý Projekt, ktorý vsúlade sčłánkom 61 ods. 1 všeobecného

naľiadenia vytváraČisté príjmy po dokončení, ako aikatdý Projekt, ktorý vsúlade s článkom

65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté prljmy a ktorého

celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto ZmIuVy používa pojem Projekt generujúci prĺmy, tento pojem

zahŕřla všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokial' to zjavne neodporuje obsahu alebo

űčelu konkĺétneho ustanovenia.

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia ĺea|izácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné

ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu - realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí

NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Pľojektu bez

ohl'adu na ěasový faktor;

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

t. j. obdobiu, v rámci ktorého Pľijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu

odZačat\a realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.0l.2014, do Ukončenia

rea1izácie hlavných aktivít Projektu, ak výzva neustanovuje inak. Maximálna doba Realizácie

hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Yýzve,

v dôsledku čoho nesmie zat\adnych okolností prekľočiť termín stanovený v článku 65 ods. 2

všeobecného nariadenia, t. j. 3 l.lŻ.Ż0Ż3;

Riadiaci orgán alebo Ro - orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený

Slovenskou republikou, ktoľý je určený narealizáciu operačného programu azodpovedá za

riadenie operačného pľogramu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podl'a

D
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článku ÍŻ5 všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre oP ĺ<Żv ie Ministerstvo

Životného pľostredia Slovenskej ľepubliky. V podmienkach SR v súlade S $ 7 zákona

o príspevku z pŠm určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je

uvedené inak' Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom

Sprostredkovatel'ského orgánu ;

Riadne uskutočnenie (právneho) tikonu v súlade So Zmluvou o poskytnutí NFP,

Harmonogramom finanč nej realizácre projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ,

Príručkou pre žiadatel'a v rámci Yýzvy ajej príloh, Príručkou pre Prijímatel'a' Príručkou

k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, Systémom finančného

riadenia, Systémom riadenia BŠrp ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

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

príjemcom podl'a podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

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

Poskytovatel'om vrámci konania ožiadosti vzmysle $ l9 ods.8 zákona opríspevku zBŠm
a ktorá je uložená u Poskytovatel'a;

Schválené opľávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne pľeukázané

oprávnené výdavky Prijímatel'a schválené Poskytovatel'om v rámci predložených Żiadostí

o platbu; s ohl'adom na definíciu oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na zák|ade opatrení

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny

oprávnených výdavkov sri definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov,

ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKo na progľamové obdobie Ż014 - Żo2o č. 4

k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zĺstenej nezrovnalosti - dokument, na zátklade ktorého je zdokumentované

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezľovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja

nezrovnalosti v ITMS2Ol4+;

Spľostredkovatel'ský orgán alebo So - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy,

samosprávny kraj' obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne

predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku l23 ods. 6

všeobecného nariadenia avsúlade s $ 8 zákona opríspevku z pŠm, ato na základe

písomného poverenia riadiaceho oľgánu sprostredkovatel'skému orgánu na výkon časti úloh

riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. l75lŻ0L4 zo dňa 16. 04. Ż0I4 je So pre oP
KŽP slovenská agentúra životného prostredia, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet Ro.
Rozsah a definovanie úloh So je predmetom zmluvy o vykonávaní časti riloh Riadiaceho

orgánu Sprostredkovatel'ským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom

Zo Strany Ro na So oprávňujúcom So na konanie voěi tretím osobám;

Systém riadenia európskych štruktuľálnych a investičných fondov na programové

obdobie 2014 _ 2020 alebo Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKo, ktorý

predstavuje srihrn pravidiel, postupov a činností, ktoľé sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a

ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zrrilvy o poskytnutí NFP je

záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo
vnadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené včlánku l ods. l.3 písm. d) zmluvy;

rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávan é na základe Systému riadenia EŠIF v súlade

s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) aź c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Đ

Strana 1l z 66



r

Systém finančného riadenia štruktuľálnych fondov, Kohézneho fondu a Eurĺópskeho

námorného a ľybáľskeho fondu na progľamové obdobie 2014 - 2020 alebo Systém

finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn

pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕřn finančné

plánovanie arozpočtovanie, riadenie arealizáciu toku finančných pľostriedkov, účtovanie,

výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finaněných

vzťahov voči Slovenskej ľepublike a voči Európskej komisii; pre účely Zmlwy o poskytnutí

NFP je zátväzná vždy aktuálna Zverejnená' verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle

Ministerstva financií SR;

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

rozpoětu SR alebo akoukol'vek formou z veľejných zdrojov podniku podl'a článku l07 ods' 1

Zĺĺiuvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, źe zvýhodňuje

určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môźe nepriaznivo ovplyvniť obchod

medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou Sa vo význame uvádzanom v tejto Zm]we o poskytnutí

NFP ľozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zrnluvných strán, ktoré pre

ne vyplývajű zprávneho poriadku SR alebo zprávnych aktov EÚ ohl'adom štátnej p:T::l 
Ą

Zostávajú plnohodnotne aplikovatel'né bez ohl'adu na to, či ich Zrriuva o poskytnutí NFP t
lvádzavo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Pľijímatel'a, zahířnjícom poskytnutie pomoci, ako

aj bezohl'adu na to, či sa Prijímatel' považuje podl'a právnych pľedpisov Slovenskej republiky

za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkľomného pĺáva;

Účtovný doklad - doklad definovaný v $ l0 ods. 1 zákonač,.43llŻ00ŻZ. z. o ťrčtovníctve. Na

účely predkladania žiadosti o platbu (d'alej aj ,,ŻoP") sa vyžaduje splnenie náležitostí

definovaných v $ 10 ods. l písmena a) aźĐ predmetného zákona, priěom zadostatočné

splnenie náležitosti podl'a písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímatel'a v ŻoP v časti Čestné

vyhlásenie v znení podl'a prílohy č. la) Systému finaněného riadenia. V súvislosti

s postúpením pohl'adávky sa z pohl'adu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

últovný doklad, ktoľého dôkazná hodnota je ľovnocenná faktúľam, považuje aj doklad

preukazujúci vykonanie započítania pohl'adávky a zólväzku; Rozdielne od prvej vety tejto

definície Sa, na účely predkladania ŻoP v prípade využívania pľeddavkových platieb, za

účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na zílklade

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

Udržatel,nost, Projektu (alebo obdobie Udržatel'nosti Pľojektu) - udľžanie (zachovanie) )
výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostľedníctvom Meratel'ných ukazovatel'ov

Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udržatel'nosti Pľojektu) ako aj dodržanie

ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 7I všeobecného nariadenia. obdobie

Udržatel'nosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktoľý bezprostredne nasleduje po

kalendámom dni, v ktorom došlo k Finaněnému ukončeniu Projektu; obdobie udržatel'nosti

Projektu trvá pre účely tejto Zrrlluvy o poskytnutí NFP 5 rokov, resp. 3 roky v prípade MSP;

Ukončenie ľealizácie hlavných aktivít Projektu - predstavuje ukončenie tzv. fyzickej

reallzácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu Sa považuje Za ukončenú

v ka1endárny deň, kedy Prijímatel'kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/ dodaný Prijímatel'ovi, Prijímatel' ho prevzal a ak

to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý

je hmotne zachytitel'ný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) pľedložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo
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môžu mat' vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť
kolaudačného ľozhodnutia je Prijímatel' povinný preukázať Poskytovatel'ovi
Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej
Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

(ii) preberacírrýodovzdálvacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným
dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Pľedmetom Projektu zariadenie,
dokumentácia, iná hnutel'ná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať
pľijatie Predmetu Projektu Prijímatel'om a uvedenie Predmetu Projektu do
užívania (ak je to s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii)predložením rozhodnutia o pľedčasnom utívaní stavby alebo rozhodnutia
do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú
alebo nemôźu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktoľá je Predmetom projektu;
Prijímatel' je povinný do skončenia obdobia Udržatelhosti Projektu uviesť stavbu
do riadneho uŽívania, ěo preukáŽe príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, urěitým a zrozumitel'ným
spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Pľijímatel'ovi, alebo bol
so súhlasom Prijímatel'a sfunkěnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo
v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Pľojektu nie je hmotne zachytitel'ný, splnenie podmienky Prijímatel'
preukazuje predložením čestného vyhlásenia Pľijímatel'a s uvedením dňa, ku ktorému
došlo k ukoněeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného
vyhlásenia je dokument odôvodňujrici ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu
v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka Sa pre účely Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný
ěiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôľ ukoněené
Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá moŽnosť skoršieho ukončenia jednotlivých
Aktivít Pľojektu Za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. Ż kZm]we
o poskytnutí NFP'

Včas konanie v srilade s časom plnenia uľěenom v Zmluve o poskytnutí NFP,
v Harmonograme finančnej rea|izácie projektu' v Právnych predpisoch SR a právnych
aktoch EÚ, v Príruěke pre źiadatel'a, Vo Yýzve, v Príručke pre Prijímatel'a, v Príruěke k
pľocesu veľejného obstarávania, v príslušnej schéme pomoci, v Systéme finančného riadenia, v
Systéme riadenia EŠm ako aj v ostatných Pľávnych dokumentoch;

Veľejné obstarávanie alebo vo - postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác
v zmysle Zálkona o Vo, alebo podl'a zákona č). Ż512006 Z' z. o verejnom obstarávaní a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016
v súvislosti s výberom Dodávatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP łlvádza pojem Verejné
obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebnýchprác,tj.bez
ohl'adu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod
zákon o Vo, ak ich právny poľiadok SR pre konkĺétny prípad pripúšťa;

Veľejnopľávny subjekt - kaŽdý subjekt, ktorý sa riadi veĘným právom v zmysle ělánku 2
ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 2O!4/Ż4/EU z26' februáraŻOl4
o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č). Ż004/l8lBs v platnom Znení akaźdé európske
zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady

Ü
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(EÚ) č. 13O2l2Ol3 Zo l7. decembľa 2013 vplatnom znení alebo vzniknuté podl'a zákona
č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupľáce a o doplnení zákona č' 54OlŻOOl
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov' bez ohl'adu
na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podl'a právnych predpisov
Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích
a konzultačných činností zameraných na zdokonal'ovanie riadiacich a kontrolných procesov
vykonávaných podl'a zákona č. 357120Í5 Z' Z. ofinančnej kontrole aaudite ainých
aplikovatel'ných právnych predpisov so zohl'adnením medzinárodne uznávaných audítorských
štandardov;

Yýzva na pľedkladanie žiadostí o NFP alebo Výzva - východiskový metodický a odborný
podklad Zo Strany Poskytovatel'a, na základe ktorého Prijímatel' v postavení żíadatel'a
vypracoval a pľedložil žiadost' o NFP Poskytovatel'ovi; určujúcou výzvou pre Zmluvné strany
je Yýzva, ktorej kód je uvedený v č|.2 ods. 2.l zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie
v prípade tzv. národných projektov v zmysle $ 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠm
a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle $ 28 odsek l Zákonao príspevku z EŠIF;

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

(i') zač,atia stavebných prác na Pľojekte, alebo

(ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávatel'a na dodanie tovaru, alebo
nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodár'atel'om na dodanie tovaru, ak
príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie
objednávky alebo

(iii.) začaÍia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv.) začatím riešenia výskumnej ďalebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v') začaLia realizácle inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podľadit'pod body (i) aŽ
(iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č,' 2 Zĺrúuvy o poskytnutí NFP,

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

Pre vylríčenie nedorozumení Sa výslovne u,vádza, že vykonanie akéhokol'vek úkonu
vzt'ahujúceho sa k realizác|i Vo nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto
vo vzt'ahu k Zač,atill realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Pre vylúčenie nedorozumení sa tiež výslovne uvádza, že Zač,atie realizácie hlavných aktivít
Pľojektu nie je totožné s Fyzickou realizáciou činnosti. V určitých prípadoch však môžu nastať
v rovnakom okamihu.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik
oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle
definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné
Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm' b)YZP;

Začatie Verejného obstarávaniďobstaľávania alebo začatie vo - nastane vo vzt'ahu
ku konkĺétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k Vo na výkon prvej ex ante kontroly, ak je takáto kontrola
vzhl'adom na chaľakter zákazky povinná, alebo

s
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b) pri Veľejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá eX ante kontrola sa za

začatie Veľej ného obstarávania považuje :

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

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

(iii) spustenie procesu zadávaniazákazky v rámci elektronického trhoviska;

Zákon o finančnej kontľole _ zákon č,. 357 ĺŻ015 Z. z. o finaněnej kontrole a audite a o Zmene

a doplnení niektorých zákonov;

Zźlkon oveľejnom obstarávaní alebo zákon o Vo _ zákon č,.343/2015 Z. z' o verejnom

obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak

relevantné;

Zátkon č.. 2512006 Z. z. _ zálkon o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do l7.04.2016):

Zmena podmĺenok pre Projekty geneľujúce príjmy - Zmena' ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohl'adnené pri výpočte finančnej međzery pri predložení
Žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých
príjmov nazáklade monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere _ je pre účely článku 13 ods. l písm. h) vZP v prípade poskytnutia
financovania pre Projekt Zo Strany Financujúcej banky zm]uva lzatvorená, medzi Prijímatel'om
a Financujúcou bankou, pľedlrretom ktorej je poskytnutie úveľu Financujúcou bankou
Prijímatel'ovi:

a. v súvislosti s financovaním ala|ebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov
stivisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých
vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP aje potrebné za úěelom
dosiahnutia cieľa Projektu ďalebo technickým zhodnotením Predmetu Pľojektu
v období Udržatelhosti Projektu, alebo

b' Za účelom zaplatenia pohl'adávok inej banky Zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijímatel'om a takouto inou bankou, na základe ktorej iná' banka poskytla
Prijímatel'ovi úver v rozsahu a na ričel podl'a odráźky vyššie.

ZoVPBA _ Zrrluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky
vyplnenia Blankozmenky a d'alšie právne vzťahy s tým súvisiace;

Zveľejnenie - je vykonané vo vzťahu k akémukol'vek Právnemu dokumentu, ktoľým je
Prijímatel' viazaný podl'a Zmlwy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle
orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vľátane finančného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijímatel' mal možnosť Sa s takýmto Právnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať prźxa a povinnosti,
oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument
nadobrida úěinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené
osobitné podmienky, ktoré sú závazné. Poskytovatel' nie je v žiadnom prípade povinný
Prijímatel'a na takéto Právne dokumenty osobitne ajednotlivo upozorňovať. Povinnosti
Poskytovatel'a vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení
týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté' Pojem Zverejnenie sa

Đ

Strana 15 z 66



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

prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy

vyššie uvedený význam;

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

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným
elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektľonickým podpisom s mandátnym certifikátom

alebo kvalifikovanou elektronickou pečat'ou), ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a
povinných príloh, nazátklade ktorého je Pľijímatel'ovi možné poskytnúť NFP, t. j. prostriedky

EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Żiadosť o platbu

vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS Ż014+

vždy Prijímatel';

Žiadosľ o vrátenie finančných prostľiedkov alebo Ť'oY _ doklad, ktorý pozostáva

z formuláru žiadosti o vľátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si

Poskytovatel' uplatňuje pohl'adávku z pľíspevku voči Prijímatel'ovi, ktorý má povinnost'

vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom l0 vZP.

článot 2 vŠEoBECNÉ PovINNosTI PRIJÍMATBĽA

1. Prijímatel' sa zavázuje dodržiavat' ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt

ľealizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít

Projektu s odbornou starostlivost'ou.

Ż. Prijímatel' zodpovedá Poskytovatel'ovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržatel'nosť Projektu

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

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

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

v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékol'vek porušenie povinnosti

Pľijímatel'a voči jeho Dodávatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe podiel'ajricej sa na Projekte.

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

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

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

podstatným porušením Zm|uvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo

jeho časť vsúlade sčlánkom 10vZP avsúlade sčlánkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia

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

vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmllvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti

o NFP podl'a Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadatel'om Prijímatel' a podmienky

obsiahnuté vschválenej žiadosti oNFP boli vsúlade s Š 25 zákona opríspevku z pŠm

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, Zmena Prijímatel'a je moźná len výnimočne,

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

v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímatel'a môže byť schválená postupom

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

v prípade, ak:

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli
definované v príslušnej Yýzve, to znamená, že aj nový Prijímatel' bude spĺňat' všetky

podmienky poskytnutia príspevku, a

b) táto Zmena nebude mať źiaden negatíVny vplyv na vyhodnotenie podmienok
poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímatel'om
v postavení źiadate|'a, a
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c) tźtto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na ciel'Projektu podl'a článku 2 ods. Ż.Ż
zmluvy a na riěel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pľičom Prijímatel'musí preukázať,źe uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímatel' zabezpeč,í, že treÍia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímatel'om,
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovatel', vstúpi do Zmluvy
o poskytnutí NFP namiesto Pľijímatel'a, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímatel'om,
univerzálnym pľávnym nástupcom Prij ímatel'a.

Ak Prijímatel' poruší povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zrriwy
o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0
YZP avsúlade sčlánkom 7l ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná
obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

Podstatnou Zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného
alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde
v období piatich rokov, resp. 3 rokov v prípade MSP od Finančného ukončenia Projektu
a budú naplnené aj d'alšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajrice z definície
Podstatnej Zmeny Projektu uvedenej v článku l ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 vZP. Ak
dôjde k vzniku Podstatnej Zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné
porušenie Zmhvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátit' NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom l0 YZP a v súlade s článkom 71 ods. l všeobecného nariadenia vo výške,
ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku
Podstatnej zmeny Projektu.

Zĺrluvné Strany sa vzájomne zaväzujű poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie
záväzkov z tejto Zmlwy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, źe druhá,

Zmlwná Strana neposkytuje dostatočnú požadovanťr sŕrčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať
na nápľavu.

Prijímatel' je povinný uzatvőrať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tľetími
stranami výhradne v písomnej foľme, ak Poskytovatel'neurčí inak.

Prijímatel' je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komrrnikáciu
pre prijímatel'ov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovatel'a.

s
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Článok 3 oBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TovARov A PRÁC PRIJÍMATBĽoM
1. Prijímatel'má právo zabezpeěiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác

potľebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy
nediskĺiminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane
posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti
a účelnosti.

V závislosti od preukázatel'ného zač,atia postupu zadávania zákazky bude prijímatel'
postupovat' podl'a zákona o Vo (preukázatel'ne zač,atý postup po 17.4.Ż016) alebo zálkona ě.

Ż5lŻ006 Z' z. (preukázatel'ne zaěatý postup do 17.4.Ż016). odkazy na ustanovenia zákona č.
25lŻ006 Z. z. s(l d'alej v texte uvádzané v zátvorke.

Prijímatel' je povinný postupovať pri zadápaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov
a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto
zákaziek v súlade so zákonom o Vo alebo v súlade so zákonom č,' 25/2006 Z. z. v závislosti
od preukázatel'ného dátumu zač,atia postupu zadávania zákazky' ako aj Príručkou k procesu
verejného obstarávania, ktoní vydáva poskytovatel'. Ak sa ustanovenia zákona o Vo alebo
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zákona č,' 25lŻ006 Z. z. na Prijímatel'a alebo danú zákazkll nevzťahujú, je Prijímatel'povinný
postupovať pri zadźlvaní zákaziek podl'a pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom

pokyne CKo č' 12 (vprípade postupu podl'a zźlkonač,.Ż5lŻ006Z.z'podl'a MP CKo č. 12'

verzia Ż) a v Príruěke k procesu verejného obstarávania. Prijímatel' je povinný prí zadá'vaní

zákaziek podl'a $ 117 zákona o Vo ($ 9 odsek 9 zákona ć. Ż5lŻ006 Z. z.) postupovať

spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.Ż.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2'6 Systému riadenia

EŠIF verzia 3 pĺe zákazky podl'a zákona č,. Ż5lŻ006 Z. z.).Prijímatel' je povinný postupovať

pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podl'a pravidiel upľavených v aktuálnom

Metodickom pokyne CKo č. 14 (v prípade postupu podl'a zákona č,. Ż5lŻ006 Z. z. podl'a}y'P

CKo č. 14, verziaŻ).

Prijímatel' je povinný zaslať Poskytovatel'ovi dokumentáciu z obstarávania tovaľov, sluŽieb,

stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovatel' neurčí inak.

Poskytovatel' je oprávnený požadovať od Prijímatel'a aj inú dokumentáciu z obstarávania

tovarov, sluŽieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon

činnosti Poskytovatel'a a Prijímatel' je povinný Poskytovatel'ovi túto dokumentáciu v určenom

termíne poskytnúť. Prijímatel'pľedkladá dokumentáciu podl'a predchádzajúcej vety v lehotách

a vo forme určenej v Systéme ľiadenia EŠIF, pokial' Poskytovatel' v Príručke k procesu

verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu

Prijímatel' predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pľičom časť dokumentácie je

povinný predložiť aj cez ITMS 2014+' Určenie dokumentácie, ktorá má byť predložená

elektronicky a dokumentácie, ktoľá má byť predložená písomne, je predmetom úpravy

v Príručke k procesu verejného obstarávania' Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú

Prijímatel' povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie

zveľejřlovanej v pľofile podl'a $ 64 zákorra o Vo ($ 49a zákona č,. Ż5lŻ006 Z. z. ), v závislosti

od hodnoty atypu zákazky, pričom uvedená povinnost' platí pre všetkých prijímatel'ov

a nevzt'ahuje sa na informácie podl'a $ 64 ods. l písm. d) a písm. e) zákona o Vo. V prípade

ponúk jednotlivých uchádzačov, je povinnosťou prijímatel'a predložit' cez ITMS 20l4+ iba

ponuku úspešného uchádzača' Poskytovatel'je povinný s ohl'adom na podmienky uvedené v

predoš|ej Vete vyžadovať predloženie dokuInelltácie cez ITMS 20|4+ aj v prípade zákaziek

ľealizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom

rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovatel'. Prijímatel' súčasne

s dokumentáciou predkladá Poskytovatel'ovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje

Projekt a predmetné obstaľávanie služieb, tovarov a Stavebných prác. Súčast'ou tohto čestného

vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej

elektronicky, avyhlásenie, że predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je tototná
s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných pľác alebo iných

postupov. Sričasne Prijímatel' vyhlási, źe si je vedomý, źe na základe predloženej

dokumentácie vykoná Poskytovatel'finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku

l5 tohto článku YZP.Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť

predkladania čestného vyhlásenia podl'a tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímatel'

nepredloží vyhlásenia podl'a tohto odseku, Poskytovatel' ho vyzye, aby tak vykonal

Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovatel'a. V prípade, ak Prijímatel'
ktorékol'vek vyhlásenie podl'a tohto odseku napriek výzve Poskytovatel'a nepredloźí, ide
o podstatné porušenie povinnosti Prijímatel'om.

Poskytovatel' vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác

a súvisiacich postupov v zmysle zźlkona o finančnej kontrole a audite a podl'a postupov

upravených v Systéme riadenia BŠm v príslušnej verz1i a v Príručke k procesu veľejného

obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich
postupov alebo iným úkonom Zo Strany Poskytovatel'a nie je dotknutá výlučná a konečná

Ü
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Zodpovednosť Prijímatel'a ako verejného obstarávatel'a, obstarávatel'a alebo osoby podl'a $ 8

zákona o Vo ($ 7 zákona č,. Ż512006 Z. z.) za vykonanie Vo pri dodržaní právnych predpisov

SR aprávnych aktov EÚ, te1to ZmLuvy, Právnych dokumentov azákladných pravidiel

a postupov Vo. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovatel'om alebo iným

úkonom Poskytovatel'a dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímatel'a za obstarávanie

a výber Dodávatel'a v prípadoch, ak Prijímatel' nie je povinný postupovať podl'a zákona o Vo
(alebo podl'a zákona č' 25lŻ006 Z. z.).Prijímatel' berie na vedomie, že vykonaním finančnej

kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté právo Poskytovatel'a alebo iného oprávneného orgánu

na vykonanie novej kontľoly/vládneho auditu poěas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí

NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať ztejto novej kontroly/vládneho auditu aktoré môžu

byť odlišné od zistení pľedchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, źe závery novej

kontroly/auditu/overovania, a to naprftlad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich

z metodických usmeľnení, rozhodnutí a výkladových StanovíSk Úradu pre verejné

obstarávanie, ľozhodnutí Súdneho dvora EÚ alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s

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

kontroly/auditu/overovania, Poskytovatel' je oprávnený na zák|ade záverov z novej

kontroly/auditu/overovania uplatniť v plnej výške voěi Pľijímatel'ovi pľípadné sankcie

za nedodrżanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o Vo (alebo v zákone č. Ż5lŻ006 Z.

z.), resp. postupov pri obstaranízákazky, na ktorú sa zákon o Vo (alebo zákonč,.Ż5lŻ006Z.
z.) nevzťahuje. Zmluvné Strany sa osobitne dohodli, Že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný

orgán podl'a článku 1ŻvZP odlišný od Poskytovatel'a identifikuje Nezľovnalost' vyplývajúcu z
Vo vo vzťahu k Prijímatel'ovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov alalebo pravidiel

pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s Vo, porušením pravidiel a postupov Vo
Stanovených v zákone o Vo (alebo v zákone č,. Ż5lŻ006 Z. z') a|ebo vyplývajúcich z právnych

aktov EÚ k problematike Vo alebo z obvyklej pľaxe (best pľactice) aplikovanej kontrolnými

alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovatel'a abez ohl'adu na štádium,

v ktorom Sa proces Vo nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnost'vrátiť
NFP alebo jeho časť, Pľijímatel' sa zaväntje takto vyěíslené NFP alebo jeho ěast' vrátiť

v súlade s ělánkom 10 vZP, pri uplatnení postupu podl'a $ 4l alebo 4la zákona o pľíspevku

z nŠm alebo aj v pľípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podl'a $ 41 alebo $ 4la zákona

o príspevku zBŠIp. Vznik uvedeného záväzkll Prijímatel'a je podmienený tým, že Prijímatel'

bol v kontrolovaný/auditovaný/overovaný podl'a predchádzajűcej vety

kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou a mal právo podať námietky alebo uplatniť inú

obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu

z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým

odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

Prijímatel' je povinný v závislosti od charakteru obstaľávania služieb, tovarov a stavebných

prác postupovať pri pľedkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných

prác na výkon kontroly podl'a kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému

riadenia pŠm avpľípade postupov pri obstaľanízákazky, na ktorú sa zákon o Vo (zákon č.

Ż5lŻ006 Z' z') nevzťahuje, podl'a metodického pokynu cKo č. 12 v pľíslušnej verzii. Ak
Poskytovatel' v Príruěke pre Żiadutel'a, Príručke pre Prijímatel'a, Príručke k procesu verejného

obstaľávania alebo v tejto Zĺriwe o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah

dokumentácie, ktorú je Pľijímatel' povinný predkladať Poskytovatel'ovi, Prijímatel' postupuje

podl'a príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní

zákazky' na ktorú sa zákon o Vo nevzťahuje, podl'a metodického pokynu CKo č.12

v príslušnej verz1i. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímatel' povinne predkladá cez
ITMS 20l4+ je definovaný v príslušnej príruěke pre prijímatel'a, ktorú vydáva Poskytovatel'.

Finaněnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o Vo (zákonom č' Ż5lŻ006 z.
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z.) vykonáva Poskytovatel' v závislo sti od fázyletapy časového procesu Vo ako:

a) Prvú ex ante kontrolu pred vyhlásením Vo,
b) Druhú eX ante kontrolu pľed podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
c) Štandardnú alebo následnrí 

"* 
port kontrolu,

d) Kontrolu dodatkov zlĺl]úv s úspešným uchádzačom'

Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo (zákon č
Ż512006 Z' z') nevzt'ahuje, vykonáva Poskytovatel' v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

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

Vpľípade druhej ex-ante kontroly je vkapitole 3.3.7.2'Ż Systému riadenia EŠIF osobitne
upľavená spolupráca s Úvo v nadväznosti na ustanovenie $ 169 odsek Ż zákona o Vo.
Prijímatel' je povinný doručit' Poskytovatel'ovi kópiu pľávoplatného ľozhodnutia ÚVo. V
prípade, te Pľijímatel' podal proti ľozhodnutiu Úvo odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovatel'ovi spolu s kópiou právoplatného ľozhodnutia ÚVo, resp. Rady Úvo a1 písomné
vyhotovenie odvolania. Ak Prijímatel'podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym
ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepľedloží dokumentáciu k Vo na túto kontrolu,
uvedenú skutočnost' bude môct' Poskytovatel' vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy
o NFP.

Poskytovatel'je povinný vykonat'finančnú kontrolu obstarávania služieb' tovarov, stavebných
prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠ11ł. Počas
doby, kedy Poskytovatel' vyzve Prijímatel'a na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných
poŽadovaných dokladov alebo infoľmácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje.
Preľušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, p.. kro.é ,u
finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontľoly sa prerušuje dRom odoslania
výzvy Prijímatel'ovi. Dňom nasledujűcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia
dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dok1adov alebo
infoľmácií Poskytovatel'ovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontľoly Vo'
Poskytovatel'je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontľoly Vo
predižit'. Poskytovatel' opredĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímatel,a spôsobom
dohodnutým v článku 4 Zmlwy o poskytnutí NFP'
Poskytovatel'je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov
súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušit' výkon finančnej kontroly podl,a
odseku l0 v spojení s odsekom l1, pričom od tohto momentu sa lehota na jej vykon prerušuje.
Poskytovatel' o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímatel'a spôsotom doĹodnutým
v Zrriuve o poskytnutí NFP.

Poskytovatel' alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese Vo vo fáze otvárania
ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponrik. Pľijímatel, je
povinný oznámit' Poskytovatelbvi termín a miesto konania otvárania ponúlďvyhodnotenia
ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné Strany následne dohodnú súvisiace administratívne
úkony spojené s účasťou Poskytovatelä na otváľaní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie
ponúk.

Poskytovatel'v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly Vo môže v rámci záverov:
a) Udelit' Prijímatel'ovi súhlas s vyhlásením vo, s podpisom zmluvy s úspešným

uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávatel'om'
b) Pľipustit' výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovaľov a stavebných prác
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do financovania v plnej výške,

c) Y yzvať Prijímatel'a na odstránenie identifikovaných nedostatkov,

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác
do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímatel'a na opakovanie procesu
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,

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

Đ Udeliť finaněnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov
a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijímatel'ovi (ex post finančná oprava) postupom podl'a $ 41 alebo š 41a zá'kona
o príspevku z EŠľ v prípade Vo; Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho ěasť
v súlade s článkomlO VZP,

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov
a Stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijímatel'ovi (ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti
v prípade, ak nejde o zálkazku obstarávanri podl'a zátkona o Vo'

15. V prípade, ak Poskytovatel' neoboznámi Pľijímatel'a (nezašle návrh ěiastkovej správy
z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly)
v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov' stavebných prác
a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k pľedĺženiu lehoty),
Prijímatel' nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzaěom ani vykonať iný úkon,
ktoľého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovatel'om'
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom' resp. vykonanie iného úkonu, ktorého
podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Vo), môŽe byt' považované za
podstatné porušenie Zrĺůuvy o poskytnutí NFP a uvedené má ľovnako vplyv aj na opľávnenie
Poskytovatel'a uľčiť eX ante finančnú opľavtl.

16. Zmllvné strany sa v závislosti od typu Aktivít Projektu' ktoré Prijímatel' zabezpečuje
dodávatel'sky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly Vo:

a) vo vzt'ahu k Vo na hlavné Aktivity Projektu a na podpoľnú Aktivitu ,,Informovanie
a komunikácia", zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude
ukončené záverom z kontroly uvedeným vođs. 14 písm' b) alebo e) tohto článku VZP,
môže Prijímatel' opakovat' maximálne jedenkĺát. V osobitných a riadne odôvodnených
prípadoch môže Poskytovate|' na žiadosť Prijímatel'a umožniť opakovanie zadávania
zá^kazky podl'a pľvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto
písmena. Pľi opakovaní zadávania zákazky podl'a prvej alebo druhej vety tohto písmena
môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich
z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v čiastkovej
správe z kontroly/spráne z kontroly k predchádzajúcemu Vo. Pri opakovaní zaďávania
zákazky podl'a prvej vety tohto písmena je Prijímatel' povinný do 20 dní od doruěenia
čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu Vo'
predloŽiť dokumentáciu k novému Vo na eX ante kontrolu podl'a ods. 6 písm. a) tohto
článku. Pri opakovaní zadávania zátkazky podl'a druhej vety tohto písmena je Prijímatel'
povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovatel'a s opakovaním zadávania zákazky
nad rámec limitu uvedeného v prvej Vete tohto písmena predložit' dokumentáciu
k novému Vo na ex ante kontrolu podl'a ods. 6 písm. a) tohto ělánku' Prijímatel' je
povinný zaslať oznámenie o vyhlásení Vo alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO
vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do l5
dní od doručenia ěiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovatel'a
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vzt'ahujúcej sa k novému Vo. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému (tj. v poradí
druhému, resp. v zmysle druhej vety tohto písmena d'alšiemu) Vo nebudú závery
z kontroly Poskytovatel'a v súlade s ods. l4 písm. b) alebo e) tohto článku YZP, pôjde
o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Zo Strany Prijímatel'a. Ustanovenia tohto
článku sa rovnako vzt'ahujú aj na iný druh obstarávania podl'a ods. 3 tohto ělánku VZP.

b) vo vzťahu k Vo na podpornú Aktivitu ,,Riadenie projektu _ exteľné", zadávanie zákazky
na tento predmet obstarávania, ktoľé nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným
v ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článkl YZP, Pľijímatel' nemôže opakovať. Výdavky
vzniknuté z tohto Vo budú považované za Neoprávnené výdavky.

Pľijímatel' beľie na vedomie, že v prípade ak bola vo Yýzve uvedená ako podmienka
poskytnutia príspevku povinnost'mať vyhlásené Vo na všetky opľávnené výdavky, ktoré budú
realizované dodávatel'sky, totoŽnosť predloženého Vo na kontrolu sa overí pľostľedníctvom
značky, pod ktorou bolo zverejnené vo vestníku Úvo. Pokial' značka, pod ktorou bolo
zverejnené Vo v ľámci konania o žiadosti aznaěka, pod ktorou bolo zverejnené predložené
Vo na kontrolu nebudú totožné, predložené Vo sa bude považovať za opakované Vo.

17. Prijímatel' si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex
ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.'ĺ.Ż'1 Pruá e-r ałlte kontrola po
podpise zľnluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia eX ante finančnej opravy. Zároveřl
Prijímatel'beľie na vedomie, že potvrdenie ex ante finančnej opravy Zo Stľany Poskytovatel'a je
yiazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sri Poskytovatel'om určené.

18. Prijímatel' sa zaväzuje zabezpečiť vrámci záväzkového vzt'ahu skaždým Dodávatel'om
povinnost' Dodávatel'a strpieť výkon kontľoly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, službami a Stavebnými prácami do uplynutia lehôt podl'a článku 7 odsek 7.2 zmluvy,
a to opľávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnút' im všetku potrebnú
súčinnosť. Prijímatel' sa zaväzuje zabezpečit' v rámci záväzkového vzt'ahu s Dodávatel'om
právo Prijímatel'a bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávatel'om V prípade.
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Pľijímatel'om a Dodávatel'om a výsledky
finančnej kontroly Poskytovatel'a neumoŽňujú financovanie výdavkov vzniknutých Z
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

t9. Prijímatel' akceptuje skutočnost', že výdavky vzniknuté na základe Vo nemôžu byt'
Poskytovatel'om preplatené z NFP skôr ako brrde ukončená finančná kontrola Vo zo Strany
Poskytovatel'a, resp. skôr ako bude potvrdená ex ante finančná oprava.

Ż0. Ak Prijímatel' ľealizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím
elektronického trhoviska podl'a $ ĺ09 a $ ll0 zákona o Vo takZm]uva medzi Prijímatel'onr
a Dodávatel'om nadobúda účinnosť v súlade s článkom Iy., Ż. časti obchodných podmienok
elektľonického trhoviska. Prijímatel' berie na vedomie, že postup zadávania zákazky
s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo Strany
Poskytovatel'a.

Żl. Prijímatel'berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú
kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynrĺt'skôr ako bude Prijímatel'oboznámený o pozitívnom
výsledku finančnej kontroly Vo, resp. po potvľdení určenia ex-ante finančnej opravy.
Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Żiadosť o platbu neobsahuje
deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných
prác.

ŻŻ' Prijímatel' si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávatel'a bol
dodrźaný zákazkonf11ktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záljmov je Poskytovatel'
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opÍávnený postupovať podl'a $ 46 ods' lŻ zákona o príspevku z BŠIF alebo podl'a iných

pľávnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä

v Metodickom pokyne CKo č. 5 v príslušnej veľzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má

Poskytovatel' uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania

a v Metodickom pokyne CKo ě. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného

obstarávania.

23. Prijímatel' si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej

sűťaźe azákazll protiprávneho konania pri výbere Dodávatel'a. Prijímatel' je vprocese
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou

za účelom preverenia, či v rámci Vo nedošlo k porušeniu pravidiel ěestnej hospodáľskej

sĹtťaŹe alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej
povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností
zo strany Poskytovatel'a.

24. V prípade, ak Poskytovatel'identifikuje:

a) nedodržanie pľavidiel a postupov Vo ďalebo

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

c) porušenie zásad, pľincípov alebo povinností vyplývajúcich zPrávnych
dokumentov, zYýzvy, z usmeľnení, metodických pokynov CKo, stanovísk
a zistení Co, oA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoľé sú pre Poskytovateľa
závázné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného Vo
z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovatel'
nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto Vo do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finaněnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním
procesu Vo by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k
existujúcej znrluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímatel'om a
Dodávatel'om Projektu Sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímatel'a uvedené v prvej

vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

Ż5. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie pľavidiel a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, pľincípov alebo povinností vyplývajúcich z ptávnych predpisov SR
a z právnych aktov EÚ alalebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich zPrávnych dokumentov,
zYýzvy, Z usmernení, metodických pokynov CKo, stanovísk a zistení Certifikačného
orgánu, orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ' ktoré sű pre

Poskytovate|'a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce
z vykonaného Vo z financovania,

to všetko po uzavľetí zmluvy Prijímatel'a a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou
oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoľé
vyplývajú z realizácie Vo (napr. na z6lk|ađe zźwerov z finančnej kontľoly Vo), Poskytovatel'
nepripustí výdavky vzniknuté na zátk|ade takéhoto Vo do financovania tým spôsobom, že nie
je povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase

)
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Prijímatel'a stav konvaliduje prostredníctvom ex ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex
ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného Vo do financovania postupuje
Poskytovatel' v zmysle Metodického pokynu CKo č. 5 v pľíslušnej verz1i k urěovaniu
finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov
verejného obstarávania a v srilade s Prílohou č' 3 Zrillvy o poskytnutí NFP. Konečné
potvrdenie eX ante finančnej opravy vydá Poskytovatel' Prijímatel'ovi len po splnení
podmienok určených Poskytovatel'om' Výdavky vzniknuté z takéhoto Vo budú môct' byť
pripustené do financovaniaza podmienky zníźenia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex
ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zm]uve na dodávku
tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om Sa ustanovenie
týkajúce sa pripustenia srivisiacich výdavkov do financovania a eX ante finančnej opravy
uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných
nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia potvrdenej eX ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov
Vo je prijímatel' povinný deklarovat' l00 vo hodnoty výdavku, pľičom Prijímatel' si bude v
ŽoP nárokovat'na preplatenie len takú výšku výdavkov, ktorá bude znížená o výšku ex-ante
finančnej opravy'

27 . V prípade uplatnenia nepotvrdenej eX ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov
Vo je prijímatel' povinný deklarovat' 100 vc hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni
riadiaceho orgánu/sprostredkovatel'ského orgánu zníźená o zodpovedajúcu výšku finančnej
opravy.

28. Zoznam porušení pľavidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky
finančnej opraYy pľislúchajúcej konkrétnemu poľušeniu, podl'a ktorého postupuje
Poskytovatel'pri určení finančnej opravy a eX ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č' 3 zmluvy
(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

Ż9. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre źiadatel'a povinnost' spočívajúca V tom, źe źiadatel' je
povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu Vo v ľámci konania o žiadosti o NFP
vo vzt'ahu k Vo špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmierlky poskytnutia
pľíspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímatel' nie je povinný predkladat' dokumentáciu
k takémuto Vo na opätovnú kontrolu podl'a tohto článku YZP' Uvedené nemá vplyv
na možnosť Poskytovatel'a vykonat'opätovnú kontrolu takéhoto Vo.

30. Prijímatel' je povinný predložit'Poskytovatel'ovi najneskôr do 10 pľacovných dní po lzavretí
Zmhvy o poskytnutí NFP:
a) kompletnú dokumentáciu z procesu Vo k Aktivitám Pľojektu v prípade, ak ku dňu

nadobudnutia účinnosti Zmhvy o poskytnutí NFP Pľijímatel'uzavrel zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo

b) informáciu o Stave, v akom Sa proces Vo alebo iný spôsob obstarávania na výber
Dodávatel'a k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímatel'neuzavľel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímatel' je povinný pľedložit' dokumentáciu z každého Vo v súlade so Systémom riadenia
EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to
v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podl'a ods. 6 alebo 7 tohto článku vZP.v súlade
s predchádzajúcou Vetou' pokial' Prijímatel' ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmhvy
o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobit' a je povinný
predložiť dokumentáciu z príslušného Vo na ex ante kontrolu podl'a ods. 6 písm. b) tohto
článku. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy
o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku.
Nepredloženie dokumentácie Z pľocesu Vo podl'a prvej vety tohto odseku sa považuje

0
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za podstatné poľušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

$

článoľ 4 PovINNosTI sPoJENÉ s MoNIToRovANÍM PRoJEKTU
A PosKYTovANÍM INFoRMÁCIÍ

t. Prijímatel' je povinný počas platnosti a účinnosti Zĺĺúwy o poskytnutí NFP pravidelne
pľedkladat' Poskytovatel'ovi monitoľovacie správy Projektu a d'alšie údaje potrebné
na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovatel'om v súlade so Systémom
ľiadenia EŠIF, Príručkou pre pľijímatel'a, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými
Právnymi dokumentmi, a to:

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu Projektu,

c) Monitoľovaciu správu Projektu počas Reali zácie aktivítProjektu (s príznakom ,,výročná,,)
a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Érojektu (s príznakom
,,záverečná"),

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas obdobia
Udržatel'nosti Pľojektu, prípadne ak to určí Poskytovatel'.

2' Prijímatel' je povinný predkladat' Poskytovatelbvi spolu s každým zúčtovaním zálohovej
platby, pľiebežnou platbou aIebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie
údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímatel' nepredl oží žiadna zĺ"ai'i-" plutuu .pĺĺąĺ.u
podmienky podl'a predchá'dzajricej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti
Zrrúuvy o poskytnutí NFP a zároveřl ešte neboli naplnené podnrienky na zaslanie
monitorovacej spľávy Projektu (s príznakom ,,výročná"), Prijímaiel' je povinný predložiť
Poskytovatelbvi infbrmáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovanych problémoch
arizikách na Projekte ako aj o d'alších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu
vo formáte Stanovenom Poskytovatel'om (Mimoriadna monitorovacia správa Projektu) a to
Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímatel, je zároveřl
povinný predloŽit'informácie v rozsahu podl'a tohto odseku aj mimo stanovellých termínov, ak
o to Poskytovatel' požiada.

3' Prijímatel' je povinný počas Realizácie aktivít Pľojektu predložiť Poskytovatel,ovi
monitorovaciu správu Projektu (s pľíznakom,,výročná") za obdobie kalendárneho roka od l.l.roku n do 3l.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktoľý je
ľozhodujúci pre podanie monitoľovacej správy Projektu (s pľíznakom ,,výročná.,), je
nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zrriuva o loskytnutí NFP; ak Zmluva
o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako l.1. ľoku n, prvá monitoľovacia správa
Projektu (s príznakom ,,výročná") obsahuje űdaje za obdobie od nadobudnutia úěinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu
došlo pred nadobudnutím účinnosti Zm\uvy o poskytnutí NFP, od Zač,atia realizáciehlavných
aktivít Projektu, do 3l.l2. roku n.

4' Prijímatel' je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podlä tejto
Zm|uvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiaáostĺ o platbu (s príznakom
závereč'ná) predložit' Poskytovatel'ovi monitorovaciu správu Projektu (s pľíznakom
',závereč'n6ĺ"). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom
,,záverečná") je obdobie od účinnosti ZmJuvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu
realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnost i Zrĺúuvy o poskytnutí

b

Strana 25 z 66



5

NFP, od Zač,atiarealizácie hlavných aktivít Pľojektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít
Projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu
Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmlwy o poskytnutí NFP, Pľijímatel' je
povinný predložiť Poskytovatel'ovi monitorovaciu správu Pľojektu (s príznakom ,,záverečná")
zatoto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP'

Prijímatel' sa zavänlje predkladat' Poskytovatel'ovi Následné monitorovacie správy Projektu
počas 5 rokov, resp. 3 ľokov v prípade MSP od Finančného ukoněenia Pľojektu. Následné
monitorovacie správy Projektu je Prijímatel' povinný predkladať Poskytovatel'ovi każdých lŻ
mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu' Prijímatel' predkladá Následnú
monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Pľojektu (tj.
kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej
monitorovacej správy Projektu) do uplynutia l2 mesiacov odo dlia Finančného ukončenia
Projektu. Ďa|šie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých lŻ mesiacov aź
do doby uplynutia obdobia Udržatel'nosti Projektu.

Poskytovatel' je oprávnený neschválit' poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä " ł
prípadoch, ak:

a) by tým ohľozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezľovnalosti alebo iného porušenia
Zmhvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,

b) je v ITMS Ż0l4+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však vprípade
stibežne prebiehajúceho tľestného kollania pre trestný čin sŕrvisiaci s Pľojektom,

c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s
článkoln lŻ vZP a zistenia počas pľebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú
zistenia, ktoľé by mohli zakladat'Nezľovnalost' alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí
NFP s finančným dopadom.

Prijímatel' je povinný predložit' Poskytovatel'ovi informácie o monitorovaných údajoch
na úľovni Projektu v ľozsahu a ternlíne určenonl Poskytovatel'onl. Prijímatel' je povinný
Bezodkladne prostredníctvom ITMS Ż0l4+ infoľmovať Poskytovatel'a o zač,atí a ukončení
realizácíe každej hlavnej Aktivity Projektu. Pľijímatel' je povinrrý Bezodkladlle
prostľedníctvom ITMS Ż0l4+ informovat' Poskytovatel'a o kalendárnom dni ukončenia
Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť
Poskytovatel'a je Prijímatel' povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom
Poskytovatel'om preclložit' aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakteľom
a postavením Prijímatel'a, s Realizáciou Projektu, účelom Pľojektu, s činnost'ami Pľijímatel'a
súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich
monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo
poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podl'a prvej vety tohto
odseku.

Prijímatel' je povinný Bezodkladne písomne informovat' Poskytovatel'a o zač,atí a ukončení
akéhokol'vek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímatel'ovi, o vzniku
a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb
na výkon kontroly alebo auditu, pľípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mat' vplyv na realizáciu aktivít Projektu ďalebo
na povahu a účel Pľojektu. Prijímatel' je tiež povinný informovať Poskytovatel'a o začatí
a ukončení konkurzného konania a konkurzu, ľeštrukturalizačného konania
a reštruktura|izácie, ako aj o vstupe Prijímatel'a do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne
predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímatel'a vzt'ahujú. Prijímatel' je povinný

6.

I
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informovať Poskytovatel'a o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podl'a

$ 19 zákona č,. 583tŻOO4 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o Zmene

a doplnení niektorých zákonov y znení neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon

vzťahuje.

8. Prijímatel' je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií

poskytovanych Póskytovatel'ovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly

Poskytovatel'om. Kontrola Doplňujúcich monitoľovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť

vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej

kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zźtkona o finančnej kontrole a audite'

g' o zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímatel' povinný informovať Poskytovatel'a v rozsahu

podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy'

l0' Poskytovateľ je opľávnený požadovať od Prijímatel'a spľávy a infoľmácie viažuce sa

k Projektu aj nad rámec rozsahu Stanovenom v odseku l písm. a) aŹ d) tohto ělánku

a Prijímatel' je povinný v lehotách stanovených Poskytovatel'om tieto spľávy a informácie

poskytnriť.

1l. ozmene podmienok pre Pľojekty generujúce príjem (podl'a čl' 61 a65 ods' 8 všeobecného

nariadenia) je Prijímatel' povinný informovať Poskytovatel'a v monitorovacích správach

Projektu v súlade s ods. 1 táhto elánku YZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovatel'a' Pri

vypracovaní aktualizovanej Finančn ej ana|ýzy je Prijímatel' povinný zohl'adniť všetky príjmy,

tio.e neboli zohl'adnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich

príjmy podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímatel'predkladá aktualizovanú

Finaněnú an1ryzu spolu s poslednou Následnou monitoľovacou správou. Pri Projektoch

generujricich príjmy podl'a čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné

dopredu objektívne ooľ'uanĺľ príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou

Čirty"ľ' príjmov spolu s tľeťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch

generujúcich príjmy podl'a čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy

ločas Realizácie Pľojektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1

000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímatel'má povinnosť deklaľovať ěisté príjmy

v monitoľovacej správe s príznakom ,,závereěn.źĺ' a rovnako ich aj vysporiadať, a to najneskôr

pred schválenímiávereč,nej žiadosti o platbu' Na Pľojekty generujúce príjmy, ktorých celkové

oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť

monitorovania Čistých pľíjrnov'

12. Prijímatel' je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovaľov, poskytnutí služieb alebo

vykonaní stavebnýcĹ pľác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení

Poskytovatel'om povolenej Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávatel'ovi, a to zaslaním

zúětovacej faktúrý a prípadne d'alšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov

k pľeukázaniu dodania predmeto plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o

dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných pľác Bezodkladne po ich

dodaní, poskytnut? alebo vykonaní, nie však neskôľ ako v lehote určenej Poskytovatel'om.

článok5 INFoRMoVANIEAKoMUNIKÁcn
l. Prijímatel' je povinný počas platnosti aúčinnosti Zlllluvy oposkytnutí NFP informovať

verejnosť o príspevku, ktoď na zátklade Zrrúuvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou

NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku

VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov'

2. Prijímatel' sa zaväzuje. že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zameĺané
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na verejnoSť budú obsahovat' nasledujúce informácie:

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

b) odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím
nasledujúcich označení: EFRR _ Európsky fond regionálneho rozvoJa a KF _ Kohézny
fond; ak je Projekt financovaný zviac ako jedného fondu, odkaz podl'a predchádzajúcej
vety môže prijímatel' nahľadiť odkazom na EŠIF - európske štrukturálne a investičné
fondy, priěom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia:
,,Tento projekt je podporený z '..... ", pričom sa doplní konkĺétny EŠF, z ktorého sa
poskytuje financovanie Pľojektu;

c) logo príslušného oP'

3. Ak má Prijímatel' zriadené webové sídlo, je povinný poěas Realizácie aktivít Projektu uverejniť
na svojom webovom sídle kľátky opis Projektu, vrátane popisu ciel'ov a výsledkov Projektu.
Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímatel'a musí byť primeraný výške
poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie'

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímatel' povinný zabezpeěiť
počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Pľojektu,
ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne velký a musí byt'umiestnený na mieste l'ahko viditel'nom
verejnosťou.

5. Prijímatel' je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou
tabul'ou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabul'u alebo stály pútaě v prípade Projektu
spĺňajriceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný,
a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení reaLizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť
umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzt'ahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto
podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

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

Stála tabul'a alebo stály pútač musí byt' dostatočne vel'ký a musí byť umiestnený na mieste
I'ahko viditel'nom verejnost'ou.

6. Prijímatel' sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači
informácie uvedené v odseku 2 tohto článku YZP a názov a hlavný ciel' Projektu. Prijímatel' je
povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej
25va dočasného pútača, ľesp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku YZP, je
Prijímatel' povinný zaistit' informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že
Projekt je spolufinancovaný z gŠm minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej
vel'kosti A3) a to na mieste l'ahko viditel'nom veľejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy.
Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre oP KŽP
Zverejneného na webovom sídle Poskytovatel'a a v zmysle Metodického pokynu CKo
na programové obdobie Ż0l4 _ Ż020 ě. 16.

8
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8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpeělť' aby ciel'ová skupina alebo osoby,
na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli infoľmovaní o tom, že Projekt je
spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípademalých reklamných predmetov Sa ustanovenia odseku 2 písm. b) apísm. c) tohto
ělánku VZP nepoužUú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na

mobil' USB kl'úě) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na
EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna vel'kosť
znaku eÚ je 5 mm na výšku' Vo výnimoěných prípadoch pri vel'mi drobných pređmetoch, na

ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len
znak EÚ'

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Pľojektu,
ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú urěené pre verejnosť alebo úěastníkov, vrátane
prezenčných listín alebo iných dokumentov potvľdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách
Projektu infoľmácie uvedené v odseku 2 písm. a) aź c) tohto ělánku YZP, s výnimkou podpornej
dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímatel' zavazuje uvádzať informácie uvedené
v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné
pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP'

11. Poskytovatel'je oprávnený urěiť bližšie technické požiadavky napr. na vel'kosť dočasného
pútača, stálej tabule alebo stáleho pútaěa, ako aj d'alšie podmienky na splnenie povinných
požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu
pre oP KŽP'

12. Ak Poskytovatel' neurčí inak' Prijímatel' je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu,
ktorý je súěasťou Metodického pokynu CKo č. 16 na programové obdobie}}I4 _Ż020.

článoľ 6 vLAsTNÍCTvo A PoUŽITIE vÝsTUPov
1. Prijímatel' sazavazuje, že počas Realizácie Projektu a obdobia Udržatel'nosti Projektu:

a) budú nehnutel'nosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spÍĺať vo Výzve
stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hl'adiska vlastníckych, resp. iných
utívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímatel'a k nehnutel'nostiam, v ktorých
alebo v súvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Yýzvy (d'alej ako

,rNehnutel'nosti na ľealizácíu Projektu"). To znamená, źe Prijímatel' musí mať k
Nehnutelhosti narealizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný
definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku voYýzve, a to vrátane podmienok
vzťahujúcich sa naťarchy ainé práva tretích osôb viažucich sa kNehnutelhosti na
realizáciu Projektu. Zpráxneho vzťahu Prijímatel'a kNehnutel'nostiam na real\záciu
Projektu musí byť zrejmé, že Prijímatel' je oprávnený Nehnutel'nosti na realizáciu
Projektu nerušene a plnohodnotne uźívať počas Realizácie Projektu a počas obdobia
Udržatelhosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov,
ktoré toto právo Pľijímatel'a zakladajú a ktoľé sa mőźu navzájom meniť pri dodržaní
všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a obdobia
UdrŽatelhosti Projektu;

b) Predmet Pľojektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vrámci Projektu zNFP alebo zjeho ěasti (d'alej len ,rMajetok
nadobudnutý z NFP"):

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v srivislosti s Projektom, na
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ktorý bol NFP poskytnutý, S výnimkou prípadov' kedy pre zabezpečenie a udrŽanie

ciel'a Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podl'a Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri
dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci' ak sri relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovol'uje, zaradí ho do svojho majetku aZostane vjeho majetku

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovatel'ného na Prijímatel'a podl'a
jeho štatutárneho postavenia (napľ. Zákona o úětovníctve), ak osobitné právne
predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podl'a bodu (i)
vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov

a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý
z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak
výzva neustanovuje inak, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý
Pľijímatel'už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal
k nemu iný právny yzťah a následne ho opäť priamo alebo nepľiamo nadobudol od
tretej osoby, bez ohl'adu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovatel', Prijímatel' označ,í jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnutý z NFP' spôsobom určeným Poskytovatel'om tak, aby nemohli
byt' zanrenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Pľojektu
a obdobia Udržatel'nosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností
vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5
VZP,

(v) bude nadobúdat', ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného
r'lastníctva (autorského práva, pľáv súvisiacich s autoľským právom a práva
priemyselného vlastníctva' vľátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva
na ochranu úžitkového Vzont' práva ku know-how) (d'alej vo všeobecnosti aj ako

,,majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva"), na základe písomnej
zmluvy, vrátane rámcovej zmJuvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie
nasledovných podmienok:

l. Ak Pľijímatel' nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva
na základe zmlttvy, ktorej ŕlčelom/predmetom je aj vytvorenie alebo
zabezpeć,enie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Pľijímatel' ako nadobúdatel' musí byt'
oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej
povahy, použit' dielo alebo vykonávat' práva zpriemyselného vlastníctva
v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej,
výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávatel'a prevoditel'nej, v písomnej
forme vyjadrenej licencie (sűhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú źiadne
obmedzenia Prijímatel'a pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva
duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali
dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv
k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majitel'a práva na vykonávanie
iného práva duševného vlastníctva (vrátane pńemyselného vlastníctva),
v dôsledku čoho bude Prijímatel'oprávnený všetky práva duševného vlastníctva
nerušene a neobmedzene aplikovať, uźívaÍ', poźívať, šírit', rozmnoźovať,
prepracovať, spracovať, adaptovať, d'alej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na
l'ubovol'ný účel, prípadne V rovnakom rozsahu ich previest' či poskytnúť
čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto łicencia sa poskytuje
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bezodplatne a bezpodmienečne.

2. Vzmluve podl'a bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia ozveĘnení autorov,
výrobcov a subdodávatelbv Dodávate l'a Prij ímatel'a.

3. Ak Prijímatel'nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva
na zálklade zmluvy, ktorej pľedmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného
existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva)
pľe Pľojekt' ktoré nebolo zhotovené podl'a požiadaviek Prijímatel'a a ktoľé sa
v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímatel' ako
nadobúdatel' musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyluěujú právne
predpisy sR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávat' práva
z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel
Zmlu.vy oposkytnutí NFP, ciel' Projekta azabezpečiť Udržatel'nosť Projektu
bez obmedzení abez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujrice sa
k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv zpriemyselného vlastníctva alebo
z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodľžania podmienok
uvedených v predchádzajúcej vete je Pľijímatel' povinný vyutiť všetky
možnosti, ktoré mu umožňuje právny poľiadok, vrátane úpravy udelenia licencie
analogicky podlä bodu 1, pri zohl'adnení štandardných licenčných podmienok
vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného
vlastníctva.

Majetok nadobudnutý z NFP nemôŽe byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovatel'a počas Realizácie Projektu a počas obdobia Udržatel'nosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku
alebo ěiastoěne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. l písm. b) bod (i) tohto článku alebo
s výnimkou vyplývajúcou z Y ýzvy,

c) zaťaŽený akýmkol'vek právom tretej osoby (vrátane záloźného práva), okrem pľípadu, ak
podl'a Poskytovatelä nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
dosiahnutie a udržanie cielä Projektu podl'a článku 2 ods. Ż'2 zmluvy a nie je v rozpore
so závazkami' ktoré pre Poskytovatel'a vyplývajú zo zrriuvných vzťahov s Financujúcou
bankou;

d) zaťažený záloźným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.

Prijímatel' je povinný akúkol'vek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až
po udelení prechádzajűceho písomného súhlasu Poskytovatel'a aj v prípadoch, na ktoľé sa
vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch l a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom,
o ktorých sa Pľijímatel' domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky l a 2 tohto ělánku.
V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým zNFP povinne podlieha
Verejnému obstarávaniu, je Prijímatel' povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle
zákona o Vo a pľavidiel uvedených v Pľávnych dokumentoch, pričom Poskytovatel' overí
súlad tohto obstarávania so zákonom o Vo a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch
ešte pred vydaním písomného súhlasu' Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, źe podmienky
uvedené vods' l písm. b) bod. (i) a (ii) avods.2 písm. a) ab) tohto článku 6vZP sa budú
vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na
neho nebud(l vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide
o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít
Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných pľávnych pľedpisoch alebo vo Yýzve
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nemôžespĺňaťpodmienkyuvedenévods. lpísm.b)bod.(i)a(ii)avods.2písm.a)ab)
tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku
nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide
naprftlad o tzv. vyvolané investície). o srihlas podl'a tohto odseku 3 tiada Prijímatel'
Poskytovatel'a, pričom súčast'ou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok
na udelenie súhlasu, inak Poskytovatel'žiadosť o súhlas zamietne.

Porušenie povinnosti Prijímatel'a podl'a ods. l písm. b) body (i) a (ii) a podl'a ods' 2 písm. a) až
d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého
z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaźe, predstavovat' Podstatnú Zmenu Projektu,
s ohl'adom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch l až 3 tohto článku Prijímatel' zároveň berie
na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku nadobudnutého
z NFP za iných ako trhových podmienok môže zak|adat' neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle
článku l07 a nasl. Zmlwy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímatel' povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto
poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úľokmi vo výške, v lehotách a spôsobom
vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímatel' je
povinný vľátit' NFP alebo jeho čast' dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímatel'a
uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom l0 vZP.

Prijímatel' sa zaväzuje poskytnúť Poskytovatel'ovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku
dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveť'l
udel'uje Poskytovatel'ovi a príslušným orgánom SR a EÚ pľávo na použitie údajov z tejto
dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohl'adnení
autorských a priemy seln ý ch pr áv Prij ímate l'a.

Porušenie povinností Prijímatel'a uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie
právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovatel'a v zmysle ods. 3 tohto článku YZP, sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Pr1ímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom l0vZP.

Zrriwné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu
rozhodnutia poĺll'a právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu
rozhodnutia Poskytovatel', Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca
banka.

Článoľ 7 PREvoD A PRECHoD pnÁv A PovINNosTÍ
1. Prijímatel' je oprávnený previesť práva apovinnosti zoZmluvy oposkytnutí NFP na iný

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovatel'a postupom podl'a článku 6
zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených
v článku 2 ods. 3 a4 YZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného
riadenia. Prijímatel' spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv apovinností
zo Zm|lvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovatel'ovi doklady, ktorými preukazuje splnenie
podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovatel' je následne oprávnený vyźíadať od Pľijímatel'a
akékol'vek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujticich informácií a vysvetlení
potľebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímatel' je povinný
poskytnúť Poskytovatel'ovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej
lehote, ktorá nesmie byt' kľatšia ako |ehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným
Poskytovatel'om' Ak Prijímatel' neposkytne Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia
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a informácie vyżiadané podl'a predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovatel' súhlas
so Zmenou v osobe Prijímatel'a neudelí. V prípade, ak Poskytovatel' neudelí so Zmenou
v osobe Prijímatel'a súhlas, je zo Zmlllvy o poskytnutí NFP voči Poskytovatel'ovi nad'alej
vnezmenenom rozsahu aobsahu zaviazaný Prijímatel' vnadväznosti na $ 53l anasl.
občianskeho zákonníka, bez ohl'adu na akékol'vek záväzky Prijímatel'a voěi tretím osobám, to
neplatí, ak by uvedený stav bol V rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak
dôjde k prevodu práv apovinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez
predchádzajúceho súhlasu Poskytovatel'a, takéto porušenie povinnosti Prijímatelä sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo
jeho časť v súlade s článkom IOvZP'

Ż. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímatel'a (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spoloěnosti, ktorá je Prijímatelbm) nepredstavuje Podstatnú zmenu
Projektu v prípade, ak táto Zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené
vo Výzve a zároveřl táto zmena nebude mať Žiaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle ělánku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímatel' povinný
oznárriť Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastníckej štruktúľe Prijímatel'a bezodkladne po tom, ako
sa o tejto Zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovatel' je oprávnený po oznámení
takejto zmeny, ako aj zvlastného podnetu vyźiadať od Prijímatelä akríkol'vek Dokumentáciu
alebo poźiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu
skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímatel'a došlo k PodstatĘ Zmene Projektu
a Prijímatel' je povillný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej
lehote a spôsobom určeným Poskytovatel'om tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie,
vysvetlení a informácií vyżiadaných podlä predchádzajúcej Vety v stanovenej lehote,
predstavuje porušenie Zmlwy o poskytnutí NFP, zaktoréje Poskytovatel'oprávnený uplatnit'
voči Prijímatelbvi zmluvnú pokutu podl'a článku 13 ods. 5 písm. a)YZP'

3. Postúpenie pohl'adávky Prijímatel'a na vypl:rtenie NFP na tretiu osobu sa vyluěuje, bez ohl'adu
na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4' Prevod spľávy pohl'adávky vyplývajúcej Poskytovatelbvi zo Zmluvy o poskytnutí NFP
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. Vprípade, ak na základe právnych predpisov SR pľechádza výkon akýchkol'vek práv
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zm\űv UzavÍetých medzi
Poskytovatel'om a Prijímatelbm na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy
o ztiadení zálotného práva) z Poskytovatelä na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku,
tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv apovinností Poskytovatel'a zo Zrriuvy
o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho
pôsobnosť a právomoc.

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

čIánok 8 REALIZ^CI^AKTIVÍT PRoJEKTU
1' Prijímatel' je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímatel' le povinný pri
zamýšl'anej Zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podat' žiadosť
oZmenu apostupovať vsúlade sčlánkom 6 ods. 6.3 a6.9 zmluvy. Pri Ukoněení realizácie
hlavných aktivít Projektu je Prijímatel' povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia
realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia
realizácie hlavných aktivít Proj ektu.
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Ż. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímatel' v Hlásení o realizácii aktivít
Pľojektu (formulár v ITMS2Ol4+), ktoré je Prijímatel'povinny zaslať Poskytovatel'ovi do 20
dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (ĺ) aJ(v) definície Zaěatiarealizácie
hlavných aktivít Projektu uvedenej včlánku 1 ods' z izp. Ak Yýzva umožňuje Zaěatie
realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Znrluvy o poskytnutí
NFP a Prijímatel' skutočne zaěal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou
Zmlwy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovatel'ovi Hlásen ie o realizácii aktivít
Projektu prostredníctvom formuláľa v ITMSŻOl4+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP. Nepredloženie Hláseni a o realizácii aktivít Pľojektu v stanovenej
lehote v ITMS 2014+, môže byť Zo strany Poskytovatel'a povaŽované za podstatné porušenie
Zrriuvy o poskytnutí NFP.

Prijímatel' je povinný zač,ať Fyzickű realizáclu činností na tie skupiny výdavkov, ktoré
predstavujú hodnotu minimálne 20 aviac vo vo vzťahuk celkovým oprávneným výdavkom na
danú hlavnú aktivitu' najneskôr do 80 pľacovných dní od doručenia Hlásenia o realizácii
aktivít Projektu Poskytovatel'ovi v ITMS ŻOl4+' V pľípade, ak Prijímatel'nezačne s Fyzickou
realizáciou činností v zmysle pľedchádzajúcej vety v lehote 80 pracovných dní od doručenia
Hlásenia o realizácii aktivít Projektu Poskytovatel'ovi v ITMS Żol4+, je povinný požiadat,
Poskytovatel'a na zálklade odôvodenej žiadosti o predĺženie tejto lehoty. Nezaěatie fyzickej
rea|izácie činností na tie skupiny výdavkov, ktoré predstavujú hodnotu minimálne 20 a viac 7o
vo vzt'ahu k celkovým oprávneným výdavkom na danú hlavnú aktivitu najneskôr do 80
pracovných dní od doručenia Hlásenia o realizácii aktivít Projektu Poskytovatel'ovi a súčasne
nedoručenie žiadosti o predíženie tejto lehoty Poskytovatel'oui u zmysle pĺedchádza1úcej vety,
je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedená podmienka sa
nevzt'alruje na Prijímatel'ov, ktorými sú ústľedne orgány štátnej spľávy' rozpočtové a
príspevkové organizácie v zriad'ovatel'skej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy a
štátne podniky zriadené podl'a osobitného zákona'

Prijímatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Pľojektu, ak Realizácii
hlavných aktivít Pľojektu bráni okolnost' vyluěujúca zodpovednost', a to po dobu trvania oYZ'
Čas ffvania oYZ sa nezapoč,ítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však
Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného
obdobia opľávnenosti podl'a právnych aktov EÚ, t. j' do 3l. decembra 2023. Poskytovatel'
na zátklade oznámenia Prijímatel'a o pominutí oYZ zabezpečí úpravu harmonogľamu Projektu
uvedeného v Prílohe ě. Ż Zmllvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podl'a
tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovat' aj v prípade, ak Poskytovatel' pozastaví
poskytovanie NFP z dôvodu oVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. l l písm. b) tonio článku
vzP).

Prijímatel' je oprávnený pozastavit' Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Poskytovatel' dostane do omeškania:

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podl'a tejto Zm\łlvy o poskytnutí NFP
alebo najej základe sám alebo ho realizuje iný nato oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní,
a to po dobu omeškania Poskytovatel'a; v prípade, ak táto Zm|uva o poskytnutí NFP alebo
Právne dokumenty ďalebo Právne predpisy SR alebo pľávne akty EÚ nestanovujú lehotu
na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu
hlavných aktivít Projektu po máľnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovatel'povinnosť
začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa
splatnosti ŽoP uvedenej v článku l32 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bo1o
omeškanie Poskytovatel'a zavinené Prijímatel'om. V prípade, že Poskytovatel' vykoná
predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo
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postupu, je Prijímatel'povinný pokľačovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podl'a článku 3
YZP, a to po dobu omeškania Poskytovatel'a.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b)
,I ..vyššie predlži o čas omeškania Poskytovatel'a, pričom však Realizácia hlavných aktivít

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podl'a
právnych aktov EÚ, t. j. do 3 1. decembr a ŻO23.

Prijímatel' Bezodkladne po vzniku oVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutočnost' podl'a odseku 4 tohto článku vZP, písomne oznámi
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov
pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku YZP.v prípade vzniku OYZpodl'a odseku
3 a4 tohto ělánku Prijímatel'v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku
OYZ, dátum vzniku OvZ,k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujlicll vznikoYZ.
Doručením tohto oznámenia Poskytovatel'ovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie
hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku
YZP,to však neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podl'a odseku 3 tohto článku, Prijímatel'Poskytovatel'ovi
jednoznačne preukáže skorší vznik oYZ a Poskytovatel' tento skorší vznik písomne
akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov
podl'a odseku 3 tohto článku VZP Prijímatel' uvedie, či sa pozastavenie Realizácie
hlavných aktivít Pľojektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých
hlavných aktivít Projektu; v prípade, źe sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít
Projektu týka len niektoých hlavných aktivít Projektu, Prijímatel' v oznámení uvedie
názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podl'a názvu
jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí Prílohu č. 4
Zrriuvy oposkytnutí NFP avtabulke č. 6 vPrílohe ě. Ż Zlĺl]uvy oposkytnutí NFP
(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít
Projektu nie sú špecifikované źiadne hlavné aktivity, má sa zato, Že pozastavenie sa týka
všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hl'adiska opľávnenosti výdavkov
nastáVajú účinky uvedené v ods. l0 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podl'a ods. 4 písm. a) tohto
článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na pľeplatenie podanej ŻoP, ktoré sú stanovené
v Zĺĺiuve o poskytnutí NFP, a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia
tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Pľojektu podl'a ods. 4 písm. a)

v pľípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto
Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Pľávnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho
úkonu alebo postupu a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty
prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o oYZ Poskytovatel' písomne oznámi Prijímatel'ovi, źe vznlk oYZ
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie
hlavných aktivít Projektu nedošlo.

Poskytovatel' je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímatel'om, a to aź do

doby odstľánenia tohto porušenia Zo Strany Prijímatel'a,

NFP Prijímatel'om, ak
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Poskytovatel' neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aź do doby odstránenia tohto

porušenia zo strany Pľijímatel'a,

c) vpľípade, ak poskytnutiu NFP bránioYZ na Strane Pľijímatel'a, ato aź do doby zánlkll
tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je pľedmetom ŻoP výdavok
vzt'ahujúci sa na aktivitu alebo jej čast' vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pľed

tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podl'a ods' 5 tohto článku, a to aj

v pľípade' že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávatel'ovi došlo až' v čase po vzniku
účinkov pozastavenia Projektu podl'a ods. 5 tohto ělánku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečeníe závazkoy voči Poskytovatel'ovi súvisiacich
s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. l vZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmlwy o poskytnutí NFP
na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímatel'ovi,
osobám konajricim V mene Prijímatel'a alebo iným osobám v priamej súvislosti
s Projektom,

Đ v pľípade, ak vznikne Nezrovnalost' alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni
konkrétnej Yýzvy, v rámci ktorej Prijímatel' podal žiadost' o NFP, bez ohl'adu na

porušenie právnej povinnosti Prijímatel'om,

g) v pľípade, ak je alebo bol Projekt pľedmetonr výkonu auditu alebo kontroly zo Stľany

subjektov podl'a čl. 12 ods. l yZP a zistenia počas prebiehajúceho auditulkontroly
predbeŽne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP,
bez ohl'adu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímatel'om,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučitel'nej
. s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok l08 Zniuvy

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protipráVnej pomoci
podl'a článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ č' ŻOl5ll589, ktorým sa ustanovujú

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku l08 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo

v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť
akúkol'vek pľotipľávnu pomoc' kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučitel'nosti
pomoci so spoločným trhom,

i) v pľípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome

kalendárnych rokov.

Poskytovatel' môže pozastavit' poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesoV s tým
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde,

Poskytovatel' je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného
riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP
pre podstatné porušenie Zmllvy o poskytnutí NFP alebo vykonat'finančnú opľavu časti NFP'

Poskytovatel' oznámi Prijímatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené

podmienky podl'a ods' 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímatel'ovi
nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel' pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich
v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie

konkrétne Aktivity' ktorých Sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zm|uvné Strany Sa

dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku.
Poskytovatel' sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podl'a

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel'ovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania

t\a
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Poskytovatelä, ktoré nie je osobitne dohodnuté vtomto článku YZP.Zároveň pre taký prípad
platí a Prijímatel' si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia
pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú
považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu
(ělánok 14 ods. 1 písm. a) YZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Ked'že Realizácia hlavných aktivít Projektu je
v zmysle prvej Vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú
Prijímatel'ovi preplatené, ato aj bez ohl'adu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti
Prijímatel'ovi vzniknúť najmä vsúvislosti s jeho zmluvnými vzt'ahmi sDodávatel'mi. Ak
Poskytovatel' v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podl'a odsekov 6 a7 tohto článku
uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky
uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných
výdavkov. Poskytovatel' je povinný, ak ho o to Prijímatel' požiada, poskytnúť mu všetku
požadovanú nevyhnutnú súěinnosť v srilade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímatel'
bol schopný opäť pokľaěovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

l0. Výdavky rea|izované Prijímatel'om počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít
Pľojektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa
na podpoľné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti' ktorá
bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizsvané Pľijímatel'om, ktoľé sú podl'a Prílohy
ć. 4 Zmlwy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a Prílohy č,' 2 Zrrluvy o poskytnutí NFP
(Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktoľej realizácia nebola pozastavená
v nadväznosti na oznámenie Prijímatel'a podl'a ods. 5 tohto článku vZP. Z hl'adiska posúdenia
oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

l 1. Ak Prijímatel.' má za to, že'.

a) odstránil zistené porušenia Zrriuvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto
článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel'a, s výnimkou písm. f)
a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku l l nevzťahuje,
za podmienky, ak súěasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímate|'a, alebo

b) došlo k zánikuOYZ,ktorésú vzmysle ods' 6 tohto článku prekážkou pľe poskytovanie
NFP zo stľany Poskytovatel'a, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovatel'ovi oznámenie o odstránení zistených porušení
Zĺrúuvy o poskytnutí NFP' V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímatelbvi nebráni
iný vykonaný právny úkon alebo akákol'vek povinnosť Poskytovatel'a vyplývajúca pre neho
zPńvnych predpisov SR alebo z prárvnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich
sa Nezrovnalostí a zároveí podl'a overenia Poskytovatel'a tvrdenia Prijímatel'a o odstránení
zistených porušení Zĺĺiuvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovatel'
poskytovanie NFP Prijímatel'ovi. V pľípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov
uvedených V tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu
automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovatel' pozastavil poskytovanie NFP
a Prijímatel'ovi z tohto dôvodu nevzniká źiadne právo.

lŻ. V pľípade zániku oYZ sa Poskytovatel' zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP
Prijímatel'ovi.

13' V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie
prekáźky, ktorá má povahu oYZ, je Poskytovatel' oprávnený skontrolovať, či trvá táto
prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmhve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch
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SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontľoly
Prijímatelä Poskytovateľom. Na ten účel je Pľijímatel' povinný na požiadanie Poskytovatel'a
preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Pľávnych
predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záxazkov týkajúcich sa plnenia podlh tejto Zmluvy
o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávatel'om.

14. Úĺinty oYZ sú obmedzené iba na dobu, dokial'trvá pľekážka, s ktorou sri tieto účinky spojené
($ 374 ods. 3 obchodného zfüonníka). Zánlk prekáźky, ktorá má povahu oYZ, je Prijímatel'
povinný jednoznaěne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

15. Prijímatel' je povinný elektronicky prostredníctvom e-mailu predloŽiť Poskytovateľovi
Haľmonogram finančnej rea|izárcie projektu a Hlásenie o realizácii aktivít Projektu zasielané
prostredníctvom formuláľa v ITMS20I4+. Vzor Haľmonogramu finančnej realizácie projektu
stanoví Poskytovatel' v Príručke pre prijímatel'a. Harmonogram finančnej rea|izárcie projektu,

v ktoľom Prijímatel' uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci
predkladaných žiadostí o platbu poěas konkľétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímatel'a
záväzný. Prijímatel' aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba vprípadoch
uvedených v tejto Zm]uve o poskytnutí NFP. Poskytovatel' si vyhľadzuje právo nesúhlasiť
s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Haľmonogramom finančnej
rea|izácie projektu apoźadovať, aby Prijímatel' zabezpeěil bezodkladnú úpravu
Harmonogramu finančnej rea|izácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne

a věas.

16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímatel' povinný aktualizovať po oboznámení
sa s pozitívnym výsledkom administratívnej finančnej kontroly každého vo, resp.

po potvľdení určenia eX ante finančnej opravy Zo Strany Poskytovatel'a na príslušné Vo,
a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finaněnej realizácie projektu

Poskytovatelbvi v lehote do 10 dní.

l7 ' Prijímatel' je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie
projektu a predkladať žiadosti o platbu vsúlade sčlánkom 5 ods.5.l zmluvy vplánovanej
výške NFP podl'a Harmonogramu finaněnej realizácie projektu. V prípade, ak je Pľijímatel'pń
finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v
omeškaní o viac ako dve trojmesaěné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o
poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovatel' oprávnený zníźiť výšku NFP. Sumu, o
ktorú sa má zníŽiť NFP, stanoví Poskytovatel', priěom táto nesmie presiahnuť sumu
zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímatel' plánoval nárokovať v rámci
predkladaných žiadostí o platbu poěas daného trojmesaěného obdobia v Harmonograme
finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímatel' skutočne nárokoval v ŻoP
predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesaěného obdobia) po
danom troj mesačnom období.

18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenierealizárcie aktivít Projektu
v zmysle článkom 8 ods. 3 vZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať
Harmonogram finaněnej realizácie projektu, je Prijímatel' povinný aktualizovať Harmonogľam
finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovatelbvi v lehote do 10 dní
po uplynutí týchto skutočností'

19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít
Pľojektu v zmysle YZP, je Prijímatel'povinný aktualizovať Harmonogram finaněnej realizácie
projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovatel'ovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto
skutoěností.
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20' Ak Prijímatel' opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie
projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP podlä článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je
Poskytovatel' opľávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP
alebojeho časti.

článolĺ 9 UKoľčBľrB ZMILUVY
1' Zĺriwné Strany sa dohodli, že Zrriuvtl oposkytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo

mimoriadne.

Ż. Riadne ukončenie Zrrluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zĺnlwy
o poskytnutí NFP a zároveň, splnením závazkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje
schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovatelbm, pľičom závazky sa
považujú za splnené podl'a ělánku 7 ods. 7 'Ż. zĺriuvy.

3' Mimoriadne ukoněenie zmluvného vzťahu zo Zmllxy o poskytnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvných stľán, odstripením od Zĺriwy o poskytnutí NFP alebo výpoved'ou Zrriuvy
o poskytnutí NFP Zo strany Prijímatel'a.

4. od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímatel' alebo Poskytovatel' odstúpiť v prípadoch
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zm]uvnou stranou a d'alej v prípadoch, ktoré
ustanovuje Zĺrúuva o poskytnutí NFP alebo Právne pľedpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné
'strany sa dohodli, źe pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia
obchodného zákonnfta oodstúpení od zmluvy ($ 344 anasl. obch. zálk'), ak nie je v Zrrúuve
o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zrriuvných strán, ktoľým sa nahĺádzajú zákonné
ustanovenia. Zmluvné Strany sa osobitne dohodli, že:

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

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP
Zo Strany Pńjímatel'a považuje najmä:

i) vznik takých okolností na Stľane Pńjímatel'a, v dôsledku ktorých bude zmarené
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP ďalebo ciel'a Projektu a súčasne nepôjde
o OYZ,

iĐ vznik Podstatnej Zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zn\uve
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 aź 5
a v článku 6 ods. 4 vZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny Zo Strany orgánov
zapojených do ľiadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli
Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo
Yýzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pľe schválenie žiadosti o NFP; za podstatné
porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku
zostáva z objektívneho hl'adiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené
v Schválenej žiadosti o NFP,
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iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímatelbm podl'a článku 6 ods. 6.l zmluvy, ak

udalosť alebo skutoěnosť, ktoru Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto

Zrĺiuvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak má tak
závaźný negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržatelhosť Projektu, úěel

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ciel'Projektu, že ho nemoŽno napraviť,

v) poskytnutie nepľavdivých alebo zavárdzajĹlcich infoľmácií Poskytovatel'ovi v súvislosti
so Zmluvou o poskytnutí NFP poěas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v čase

od podania žiadosti o NFP Poskytovatel'ovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť,

že Prijímatel'nekonal dobromyselhe alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímatel'
vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP
pri poskytnutí pľavdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať
inak, alebo na zárklade takto poskytnutých informácii Poskytovatel' vykonal úkon

v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie

nepravdivých alebo zavádzaj(lcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri
Proj ektoch generujúcich príjem,

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov
od prvého kalendárneho dňa príslušného mesiaca uvedeného v Pľílohe č' Ż Zmhvy
o poskytnutí NFP, resp. od presne urěeného kalendárneho dňa príslušného mesiaca

podl'a Prílohy ě. Ż Zmluvy o poskytnutí NFP, vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej

Aktivity a súčasne ak Prijímatel' nepožiada o Zmenu Zĺriuvy o poskytnutí NFP podl'a

článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s ělánkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo,

ak síce o uvedenú Zmenu Zrĺiuvy o poskytnutí NFP poźiada, ale poruší svoju povinnosť

Zač,ať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej

Poskytovatelbm podl'a článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu pľedÍženia doby zaěatia
Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov porušenia povinností na Stľane

Prijímatel'a,

vii) ak Pľijímateľ v ľozpore s ěl. 8 ods. 2 týchto VZP svojim zavinením poruší povinnosť

oznámiť Poskytovatel'ovi Zaěatie realizá,cie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom

Hlásenia o ľealizá,c\i aktivít Projektu, pričom realizácia hlavných aktivít skutočne

neprebieha,

viii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do teľmínu Ukončenia rea|izácie
hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. Ż Zmluvy o poskytnutí NFP;
o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Pľijímatel' požiadal

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia
stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6
ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zm7llvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde

k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému

v ělánku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,

ix) porušenie zá,väzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú

podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho rea|ízárcie alebo ciel'Projektu alebo

na dosiahnutie úěelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie

Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na Strane Prijímatel'a, ak ho nie je možné podradiť
pod dôvody uvedené v článku 8 v7P, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle
článku 2 ods. 2'6 zmluvy, alebo nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov
týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

x) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb aprác v rámci Projektu
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spôSobom a Za podmienok uvedených vo Yýzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone
o Vo alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie VeĘného
obstarávania alebo iného postupu obstarávania Zo Strany orgánov zapojených
do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli ZverĄnené, ak
nedôjde kaplikácii postupu podl'a $ 4l alebo $ 4la zákona opríspevku zEŠIF;
porušenie záĺväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri
vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle $ 46
zákona o príspevku z EŠm medzi Prijímatel'om a Poskytovatel'om, na existenciu kolúzie
alebo akejkol'vek formy dohody obmedzujúc ej sút'až medzi úspešným uchádzaěom
a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímatel'om pri vykonanom
Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktoní identifikoval
Poskytovatel' alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 vZP v rámci
vykonávanej kontľoly alebo auditu, bez ohl'adu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol
o porušení zákona č,. 136/Ż00l Z. z' o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších
predpisov; kaplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykol'vek počas trvania Zrriuvy
o poskytnutí NFP v nadväznosti na pľávoplatné rozhodnutie pľíslušného štátneho orgánu
alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímatel'a bez ohlädu na výsledok
predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu
zo Strany Poskytovatel'a alebo iného oprávneného orgánu,

xi) ak Prijímatel' V rozpore s príslušnými odsekmi článku 3 týchto VZP svojím zavinením
nepreclloží informáciu o Stave, v akom Sa proces Vo nachád za, a|ebo kompletnú
dokumentáciu z procesu Vo k Aktivitám Pľojektu, najneskôr do l0 pracovných dní po
uzavretí Zrrilvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne Vo alebo iný spôsob obstarávania na
výber Dodávatel'a najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
o poskytnutí NFP, ak Poskytovatel' vo Yýzve neurčil inak; alebo nepredloží
dokumentáciu k novému Vo do 20 dní od doručenia čiastkovej spľávy z kontrolý/správy
z kontroly, vzt'ahujúcej sa k precichádzajúcemu Vo, resp. od doručenia súhlasu
Poskytovatelä s opakovaním zadáłvania zálkazky; alebo nezaěne Vo alebo iný spôsob
obstarávania na výber Dodávatel'a najneskôr do 20 dní od zrušenia predchádzajriceho
Vo alebo od ukoněenia zmluvy s Dodávatel'om z predchádzajúceho Vo.

xii) ak Prijímatel' v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly Vo, v ktoľej
Poskytovatel' udelí súhlas s vyhlásením Vo, nezašle oznámenie o vyhlásení Vo alebo
iný obdobný dokument, ktorým sa Vo vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným
zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predíženie tejto lehoty s riadnym
odôvodnením,

xiii) ak bude Prijímatel'ovi právoplatným rozsudkom uložený tresÍ zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie alebo trest zákanl účasti vo veľejnom obstaľávaní podl'a š 17 aź 19 zák.
č. 9l/2016 Z. z' otrestnej zodpovednosti právnických osôb azmene adoplnení
niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie
trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s, p.o."ro*
hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako
opodstatnená vyhodnotená st'ažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotitelbv alebo ku
konfliktu záujmov alebo k zaujatosti' prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo
porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné
orgány,

xiv)porušenie povinností Prijímatel'om podl'a článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je
konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čIánok lO8 Zniuvy
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o fungovaní BIJ bez ohl'adu na to, či došlo kpozastaveniu poskytovania NFP Zo strany

Poskytovatel'a podl'a článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,

xv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímatel'a alebo iných osôb, za konanie alebo

opomenutie ktorých Pńjímatel'zodpovedá v zmysle ělánku 2 odsek ŻvZP, v súvislosti

So Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo

s Udržatel'nosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného

nariadenia a Poskytovatel' stanoví, źe takáto Nezrovnalosť sa považuje zapodstatné

porušenie Znlwy o poskytnutí NFP,

xvi) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímatel'a alebo zastavenie konkurzného

konaniďkonkurzu pľe nedostatok majetku, vstup Prijímatel'a do likvidácie, ak sa Právne

predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú,

xvii) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa ělánku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xviii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, ělánku 7 odsek 1, ělánku 10 odsek 1, článku

12 odsek 3 a článku 19 LýchtovZP,

xix)ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác,

ktoré boli uhľadené na základe Poskytovatel'om povolenej Preddavkovej platby,

spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Pľijímatel'om a Dodávateľom

v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,

xx) kaŽdé porušenie povinností Prijímatel'a, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené

ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zn7uvy o poskytnutí

NFP,

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo Strany

Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovatel'a v prípade, ak

súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu Zo strany Prijímatel'a bez

žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okľem prípadov, ktoré sa podl'a Zmlwy o poskytnutí

NFP považujű za podstatné porušenia' sú nepodstatným porušením Zmltrvy o poskytnutí

NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Znl7uvy o poskytnutí NFP je Zrrlwná strana oprávnená

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytoěného odkladu po tom, ako sa o tomto

porušení dozvedela. Prijímatel' berie na vedomie, že s ohl'adom na právne postavenie

a povinnosti Poskytovatel'a, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP
predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Pľijímatel'a, prípadne povinnosť realizovať iné

osobitné postupy a úkony. Zuvedeného dôvodu preto Prijímatel' súhlasí s tým, źe na rozdie|

od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem

,,bez zbytočného odktadu" zahŕřla dobu, po ktoľú sú v priamej nadväznosti vykonávané

úkony Poskytovateľom podľa predchádzajlicej vety. V prípade nepodstatného porušenia

Zm7wy o poskytnutí NFP je Zn7uvná Stľana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola

poskytnutá v písomnom vyzvaní' Aj v prípade podstatného porušenia Zĺĺthvy o poskytnutí

NFP je Zmluvná Strana opľávnená poskytnúť dodatoěnú lehotu druhej zmluvnej strane

na splnenie porušenej povinnosti' pričom ani poskytnutie takejto dodatoěnej lehoty sa

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti ($ 345 ods. 3 obchodného

ziákonnfta).

Đ odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia
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o odstúpení od Zrrúuvy o poskytnutí NFP druhej Zm1uvnej strane. Na doručovanie savzt'ahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni oYZ,je druhá ZnlJuvná strana oprávnenáodZĺriuvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku oYZ uplynul aspoň jeden
rok' V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predm"iu ľ.;"Ltu a pod.)
Sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní aZrriwné strany sú opľávnené postupovat,
podlä príslušných ustanovení obchodného zákonníkaa podporne občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávaj(l zachované tie práva
a povinnosti Poskytovatel'a, ktoré podl'a svojej povahy majú platiť aj po skonč ení Zniuvy
o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovaf vrĺtenie poskytnutého NFPalebo jeho ěasti, právo na náhradu škody' ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutíNFP' ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zrriuvy a d'alšie ustanovenia Zmluvy
o poskytnutí NFP podlh svojho obsahu.

i) Ak sa Pľijímatel' dostane do omeškania s plnením Zĺĺiuvy o poskytnutí NFP v dôsledku
porušenia, resp' nesplnenia povinnosti zo stľany Poskytovate l'a, Zm]uvné stľany súhlasia, že
nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímatel'om.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímatel'povinný na základežiadosti
Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnost' Pľijímatel'a sa uplatní aj vtedy, aksa vjednotlivom článku Zmluvy oposkytnutí NFP oznaěujúcom podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, Že Prijímatel' je povinn ý vrátiť NFP alebojeho čast'.

5' Prijímatel' je oprávnený Zrrůuvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, Že nieje schopnýrealizovat' Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít ľ.o;"Ltu zaviazal v Zĺĺiuve o poskytnutíNFP' alebo nie je schopný dosiahnuť ciel' Projektu. Prijímatel' súhlasí s tým, Že podaním
výpovede mu vzniká povinnosť vrá,tiť uź vyplateny NFP v celom rozsahu podń článku l0 vZPza podnrienok stanovených Poskytovatel'om v Žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovecle môžePrijímatel' tťlto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovatel'a. Výpovedná doba je jeden
kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoved' dorueena Poskytovaüelbvi. Počas plynutia
výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájom ných práv
a povinností, najmä Poskytovatel' vykoná úkony vzt'aĘúce sa k finančnému vyspoľiadaniu
s Prijínratel'om obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinnýposkytnríť všetku potrebnú súčinnosť. Zm\uva o po.Lytnutí NFP zaniká'uplynutím výpovednej
doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFPpľi odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto ělánku.

článok 10 VYSPoRIADANIE FINANčNÝCH vZŤAHov
1. Pľijímatel' sa zaväzuje:

a) Vrátit'NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podlä podmienok Zmlwy o poskytnutí NFP,alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby,
alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podlä $ 33 ods. 2 zákona
o príspevku z gŠm sa uplatní na úhrnnú .urnu ."lkového nevyčerpaného NFP alebo jeho
časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,b) vrátit'prostriedky posĘtnuté omylom; .u-u n"pr"vyšujúca 40 EUR podl,a $ 33 ods. 2
zákona o príspevku z pŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje )c) Vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP
aporušenie povinnosti znamenáporušenie finančnej disciplíny podlä $ 31 ods. l písm. a),
b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; .u.nu n"p."vyšujúca 40 EUR podlä $ 33 ods' 2
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d)

zákona o príspevku z BŠm sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom

refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho ěasť nezúětovaných

zálohových platieb alebo predfinancovaní,
vľátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie

Právneho predpisu SR alebo pľávneho aktu EÚ (bez ohl'adu na konanie alebo opomenutie

Prijímatel'a alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená, Nezrovnalosť a nejde

oporušenie finančnej disciplíny podl'a $ 31 ods. 1 písm. a), b), c)Zákona orozpočtových
pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 YZP; vzhl'adom k skutočnosti,

Že zaNezrovnalosť sa považuje zataké porušenie podmienok poskytnutia NFP' s ktorým

sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímatel' takýto NFP
alebojeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až' 10 tohto ělánku VZP, bude

sa na toto porušenie podmienok Zrĺiuvy aplikovať ustanovenie druhej vety $ 3l ods' 7

Zálkona č. o rozpočtových pľavidlách verejnej spľávy; Suma neprevyšujlica 40 EUR podl'a

$ 33 ods. Ż zákonao pľíspevku z BŠrp sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti'
vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zá,kaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podl'a

$ 33 ods. 3 zálkona o príspevku zEŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2

zákona o príspevku z BŠIp sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho ěasť,

vľátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuj e Zmluva o poskytnutí NFP
alebo ak došlo k zániku Zrriwy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 vZP z dôvodu

mimoriadneho ukončenia zmluvy; Suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. Ż zákona

o pľíspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom

období podl'a ělánku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem

zProjektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti oplatbu s príznakom ,,závercěná"
Zo Strany Poskytovateľa v prípade, ak bol poěas Realizácie aktivít Projektu vytvorený
príjem podľa ělánku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa

$ 33 ods. Ż zátkonao príspevku z BŠm sa v tomto prípade neuplatňuje,

odviesť výnos z prostriedkov NFP podl'a $ 7 ods. l písm. m) zákona o rozpočtových
pravidlách vzniknutý nazáklade úročenia poskytnutého NFP (d'alej len ',výnos"); uvedené

platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby ďalebo predfinancovania;

Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. Ż zálkona o príspevku z BŠm Sa v tomto

prípade neuplatňuje,
ak to určí Poskytovatel', vľátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímatel' nedosiahol

hodnotu Meratel'ného ukazovatel'a Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP
s odchýlkou presahujlicou 5?o oproti schválenej hodnote, a to úmeľne so zníźením hodnoty

Meratelhého ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám' ktoré prispievajú

k dosiahnutiu znižovaného Meľateľného ukazovatel'a Projektu. Spôsob výpoětu sumy'

ktorú má Prijímatel'vrátiť podl'a tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovatel' na svojom

webovom sídle. Suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. Ż zákona o príspevku z EŠm
sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

vrátiť preplatok vzniknutý na zák|ade zűětovania Poskytovatel'om povolenej Preddavkovej

platby najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania
predmetu plnenia,
vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímatel'porušil pľavidlá a postupy verejného obstarávania

a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok veĘného obstarávania alebo
pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak
takéto obstarávanie nespadá pod zákon o Vo; Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods.

Ż zárkonao príspevku z BŠm sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.

e)

Đ

s)

h)

i)

i)

k)
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Ż V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podlä odseku 1 písm' h) tohto článku YZP sa
Prijímatel' zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vzniko|
výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čisteho príjmu (za účtovné obdobie) podl'a odseku
1 písm. g) tohto článku YZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 3l. januára roku
nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímatel'a
vzťahuje povinnosť overenia úětovnej závieľky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona
o úětovníctve o oveľovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná
závierka audítorom overená. Prijímatel' sa zavázuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS Ż0I4+
Poskytovatelbvi príslušnú sumu výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku
nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná
závierka, resp' V ktorom bola účtovná závierka overená audítorom apożiadať Poskytovatel'a
o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. ě. účtu,
variabilný symbol). Poskytovatel' zašle túto informáciu Prijímatel'ovi Bezodkladne. Pri
realizácii úhrady Prijímatel' uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný
systémom ITMS 2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS 2014+' Ak Prijímatel'vráti Čistý
príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až
10 tohto článku YZP sa nepoužijú. Ak Pľijímatel' Čistý príjem alebo výnos Riadne a Věas
nevráti, resp. neodvedie, Poskytovatel' bude postupovať rovnako ako v pľípade povinnosti
vľátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podl'a odseku 1 písm. a) až. f) a písm. i) a k) tohto
článku YZP a na Prijímatel'a sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho ěasti podlh odsekov 3 až
9 tohto čIánku YZP vzťahujti rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho časť vľátený z dôvodov uvedených v ods' 1 tohto ěl. vZP iniciatívne
zo Strany Prijímatel'a, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovatel' v ŽoV, ktoni
zašle Prijímatel'ovi aj elektronicky pľostredníctvom ITMS Ż0l4+. K záväznému uplatneniu
nároku Poskytovatel'a na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŻoY dochádza zverejnením
ŽoV Poskytovatel'om vo verejnej časti ITMS ŻOI4+. Prijímatel' je o zverejnení ŻoY vo veľejnej
časti ITMS2O14+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou
zo systému ITMS Ż0l4+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ŽoY uvedie
výšku NFP, ktoní má Prijímatel' vrá,tiť a zároyeřl určí čísla účtov, na ktoré je Pľijímateľ povinný
vrátenie vykonať.

Prijímatel' sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŻoY do 60 kalendárnych dní odo
dňa donrčenia ŽoY Prijímatel'ovi vo verejnej ěasti ITMS 2OI4+' Deň doručenia vo verejnej
časti ITMS Ż0I4+ je totožný s dňom prechodu ŻoY do stavu ,,odoslaný dlžníkovi" v systéme
ITMS 2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupneniaŽoY vo veľejnej časti ITMS ŻOl4+
zaěína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Pľeplatok vzniknutý na zálklade zúětovania
Poskytovatel'om povolenej Preddavkovej platby je Pľijímatel' povinný vrátiť najneskôr spolu
s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímatel'
tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel':

a) oznárnl porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP,
zaktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie
finančnej disciplíny) alebo

b) oznáml porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zm|uve o poskytnutí NFP,
za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie
pravidiel a postupov veĘného obstarávania) alebo

c) postupuje podl'a $ 4l ods. 2 až.4 alebo $ 41a ods. 2 zákona o pľíspevku z EŠIF alebo
d) postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. oběiansky súdny poriadok) a uplatní

pohl'adávku na vrátenie ěasti NFP uvedenej v ŻoY na príslušnom oľgáne (napr. na súde).

4
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5. Prijímatel' realizuje vrátenie NFP alebo jeho ěasti formou platby na úěet; Pńjímatel', ktorý je
štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebojeho časti formou platby na účet
alebo formou ľozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímatel' povinný realizovať
prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS Ż0I4+ s uvedením jedinečného, ITMS
2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pľe Prijímatel'a, ktorý je
štátnou ľozpoětovou or ganizźrciou.

7 . Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na úěet vykonať prostredníctvom
prftazu na SEPA inkaso v rámci ITMS 2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS
2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality prkaz na SEPA inkaso v ITMS Ż0I4+),
Prijímatel' vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením
jedineěného, ITMS Ż0I4+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpoětového opatrenia vykoná Prijímatel', ktorý je
štátnou ľozpočtovou organizáciou v prostredníctvom ITMS Ż014+.

9. Pre zabezpečenie využiÍia prkaza na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho ěasti
sa Pńjímatel' najneskôr pred zadaním prvého prkazu na SEPA inkaso prostľedníctvom ITMS
2014+ v zmysle ods. 6 tohto ělánku YZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

a) Pľijímatel'udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso
týn'l, źe podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s $ 42 zálkona o príspevku z EŠm
potrebné vrátit'NFP alebo jeho ěasť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímatel' podpíše
Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá
Prij ímatelbvi Poskytovatel';

b) Prijímatel' na zálklade podpísaného Mandátu na inkaso zadá sríhlas s inkasom v banke,
v ktoĘ má' zriadený úěet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímatel'om neopľávňuje Poskytovatel'a na automatické odpísanie
sumy finančných prostriedkov z ilětll Prijímatel'a. Mandát na inkaso bude využitý až. na zőklade
príkazu na SEPA inkaso zadaného Pľijímatel'om v ITMS 2oI4+ a stúži na zjednodušenie
vysporiadania finančných vzťahov.

l0' Pohl'adávku Poskytovatelh voči Prijímatel'ovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohlädávku
Prijímateľa voči Poskytovatelbvi na poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP je
možné vzájomne započ,ítať podl'a podmienok g 42 zékona o príspevku z EŠIF. Ak
k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímatel' je povinný
vrátit' sumu určenú v ŻoY už doručenej Pńjímateľovi podl'a ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15
dní od doručenia oznámenia Poskytovatelh' že s vykonaním vzájomného zapoěítania nesrihlasí
alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoY, podl'a toho, ktoľá okolnosť nastane neskôr.
Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku YZP sa použijú primerane. Tento odsek sa neuplatní pre
Prijímatel'a' ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

1 1. Ak Prijímatel' zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Pľojektom, zavazuje sa

a) bezodkladne túto Nezľovnalosť oznánllť Poskytovatel'ovi,

b) predložiť Poskytovatelbvi príslušné dokumenty týkaj(lce sa tejto Nezrovnalosti a

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podl'a ods. 5 až 10 tohto ěl. YZP; ustanovenia
týkajúce saŽoY sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímatel'do 3l.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti
uvedené v článku l40 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutoěností.
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12' v prípade Vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímatel'a, Prijímatel' pred

realizovaním úhrady oznámi Poskytovatelbvi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti

ITMS Ż014+ (z dôvodu evidencie pohl'adávky na strane Poskytovatel'a). Následne pri realizácii
úhľady Prijímatel'uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS
Ż0I4+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS Ż014+'

13. Ak Prijímatel' nevráti NFP alebo jeho ěasť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady

neuvedie správny automaticky ITMS Ż0I4+ generovaný variabilný symbol, príslušný záxazok
Prijímatel'a zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za
nevysporiadané.

14. Proti akejkol'vek pohl'adávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkol'vek iným pohl'adávkam
Poskytovateľa voěi Prijímatelbvi vzniknutých z akéhokol'vek právneho dôvodu Prijímatel' nie
je oprávnený jednostranne zapoěítať akúkoľvek svoj u pohl'adávku.

článok 11 ÚčľovľÍCTvo A UCHovÁvłľIB ÚčľovNBJ DoKUMENTÁCIE
1. Prijímatel'' ktorý je účtovnou jednotkou podl'a zákona ě. 43llŻ002 Z. z. o účtovníctve

v znení neskorších predpisov sazaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajricich sa Projektu

a) na analytických účtoch v členení podl'a jednotlivých Projektov alebo v analytickej
evidencii vedenej v technickej formel v členení podľa jednotlivých Projektov bez

vytvoľenia analytických účtov v členení podl'a jednotlivých Projektov, ak účtuje
v sústave podvojného účtovníctva'

b) v účtovných knihách podl'a $ 15 zákona č,. 43ll2o0Ż Z. z o účtovníctve v znení
neskorších predpisov so slovným a ěíselným označením Projektu v účtovných zápisoch,
ak účtuje v sústavejednoduchého účtovníctva

Prijímateľ, ktoľý nie je Írčtovnou jednotkou podl'a zźtkona č,. 43I/2002 Z. z. o úětovníctve
vznení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, závázkov, príjmov a výdavkov
(pojmy definované v $ 2 ods. 4 zákonač,.431lŻ00ŻZ. z. oúčtovníctve vznení neskorších
predpisov) týkajúcich sa PĄektu v úětovných knihách podl'a $ 15 ods. 1 zálkona č,. 43llŻ0o2
Z. z. o úětovníctve v znení neskorších predpisov (ide o úětovné knihy používané v stistave
jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich,
pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku

a záxäzkov sa primerane použijú ustanovenia zálkona č. 43I/200Ż Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov o účtovných zápisoch, úětovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

Záznamy v účtovníctve musia zabezpećiť údaje na účely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a ul'ahčiť
pľoces oveľovania a kontroly výdavkov Zo Strany príslušných orgánov.

Prijímatel'uchováva a ochraňuje ričtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podl'a
odseku 2 a inű dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom ć. 43112002 Z. z.

o úětovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 vZP.

V súvislosti s plnením povinností Poskytovatel'a podl'a ělánku 72 všeobecného nariadenia,

Poskytovateľ dohodne s Prijímatel'om spôsob monitorovania čistých príjmov z Projektu
podl'a ělánku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímatel'a, a to na ričely
zdokladovania apreukázania skutoěností týkajúcich sa čistého príjmu z Pľojektu uvedených

lPojem technická forma je definovaný v $ 3l ods.2 písm. b) zákona č.43Iĺ2oozZ.zoúčtovnícÍvęv znęní
neskorších predpisov'

J

4.

5
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v Následných monitorovacích správach

6. Ak má Prijímatel' sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je
povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podlä právneho pońadku
štátu, na űzemí ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

článok 12 KoNTRoLA/AUDIT

1. oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľail3tvar vnritornej kontroly Sprostredkovatel'ského
orgánu a ním poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Ceľtifikačný orgán a nimi poverené osoby,

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

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

Đ orgán zabezpeěujíci ochranu finaněných záljmov EÚ,

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aź f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ.

2. Kontľolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v srĺlade so 7.m]uvou o poskytnutí NFP, srílad
nárokovaných finaněných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov
predložených zo strany Prijímatel'a a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÍJ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, úěinnosti a účelnosti
poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít
Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Meratel'ných ukazovátel'ov Projektu a d'alšie povinnosti
stanovené Prijímatelbvi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade
so zákonom o finančnej kontrole a to najmä formou administľatívnej finančnej kontľoly
povinnej osoby a finaněnej kontroly na mieste' V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou
administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste
identifikované nedostatky, doruěí Poskytovatel' Prijímatelbvi návrh čiastkovej správy
z kontroly/návrh spľávy z kontroly, pńčom Prijímatel' je oprávnený podať v lehote určenej
oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navľhnutým odporričaniam
alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu ěiastkovej
správy alebo v návrhu správy. Po zohl'adnení opodstatnených námietok (za predpokladu, źe
Prijímatel' zaslal námietky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovatel' Pńjímatelbvi ěiastkovú
správu z kontroly/správu z kontľoly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v 5 Ż2 ods' 4
Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímatel' sa zavázuje, źe umotní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä
zákonao príspevku z EŠtF, zákonao finančnej kontrole a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímatel' je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať opľávnenosť
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zn7uvy
o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímatel' je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných zaRealizáciu aktivít Projektu,
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Vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa
konania, ktoľé by mohlo ohroziť začatie a ľiadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky
povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole.

oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa
kedykol'vek od účinnosti Zrrluvy o poskytnutí NFP až, do uplynutia lehôt podl'a ělánku 7

ods.7'2 zmluvy. Uvedená doba sa predízi vprípade, ak nastanú skutočnosti uvedené včlánku
140 všeobecného nariadenia, a to o čas tľvania týchto skutoěností. Poskytovatel'je oprávnený
prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej
finaněnej kontroly predjej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 13Ż ods.Ż
všeobecného nariadenia'

osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upľavené najmä v zákone
o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností
Zo Strany Prijímatel'a.

Prijímatel' sa zavdzlje informovať Poskytovatel'a o začatí akejkol'vek kontroly osobami podl'a
ods. 1 tohto ělánku odlišnými od Poskytovatel'a a súčasne mu oznamovať zistenia osôb podl'a
odseku l tohto článku. Plnením informaěnej povinnosti Prijímatel'om podl'a predchádzajúcej

vety nenadobúda Poskytovatel' žiadrre povinnosti. Prijímatel' je povinný prijať opatrenia na

nápravu nedostatkov zistených kontľolou/auditom v zmysle ěiastkovej správy
z kontľoly/správy/iného výstupného dokumentu z kontľoly/auditu v lehote stanovenej

oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímatel' je zároveň povinný zaslať osobám

oprávneným na výkon kontroly/auditu a vźdy aj Poskytovatelbvi, ak nie je v konkrétnom
prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých
na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení atieź' o odstránení príčin ich
vzniku, a to v lehote stanovenej v spľáve/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu. Plnenie
informačnej povinnosti Prijímatel'a podľa článku 4 ods. 7 prvá veta vZP (v ěasti týkajúcej sa
povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne
iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná
povinnosť Prijímateľa môže byť podl'a okolností konkľétneho prípadu ěiastočne alebo úplne
splnená zaslaním spľávy v zmysle predchádzajúcej vety.

Právo Poskytovatel'a alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto ělánku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí
NFP. Uvedené pľávo Poskytovatel'a alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje
aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutoěností, bez ohl'adu na druh

vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovatel'alebo osoby
uvedené v odseku 1 tohto ělánku viazané iba platnými právnymi pľedpismi a touto Zmluvou
o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontroVauditov. Tým nie sú nijak
dotknuté povinnosti (týkajúce sa naprftlad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia)

vyplývajúce ztýchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímatel'a vrátiť NFP alebo
jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykol'vek počas

účinnosti Zlltluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej

kontroly/auditu.

článok 13 Z^BEZPBčnľrn PoHĽADÁVKY, PoISTBNIB MAJBTKU A ZMLUVNÉ
POKUTY

l. Ak Poskytovatel' vo Yýzve alebo počas účinnosti Zm7łlvy o poskytnutí NFP uréí, źe Prijímatel'
bude povinný zabezpečiť budrĺcu pohl'adávku zo Zmlavy o poskytnutí NFP, Prijímatel' sa
zavazuje takéto zabezpeěenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok Stanovených

voYýzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva

7

8

9
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prioritne prostredníctvom Využitia záloźného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím
prostriedkom, ktorým môže byt' v súlade s $ 25 odsek 9 Zákona č). 292lŻ0l4 Z' z. aj prijatie

zmenky poskytovatel'om od pľijímatel'a.

la Pre zriadenie a vznik zálożného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky

nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik
konkĺétneho dľuhu zabezpečenia predpokladá obchodný zákonník, občiansky zákonník

alebo príslušný právny predpis SR,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených V tomto odseku 1 zálohom
môže byť bud'Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty

vo vlastníctve Prijímatel'a alebo tretej osoby,

c) k hnutel'ným alebo nehnutel'ným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byt' vlastnícke právo

úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, źe je známy vlastník, resp. všetci

spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom

záiohu, je lll,
d) k zriadeniu záloźného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania

schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako

(i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímatel'žiada vyplatit'na základe
pľedloženej ŻoP a|ebo

(ii) v prípade spolufinancovania Projektu Zo strany Financujúcej banky sűčet už
vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímatel' źiada vyplatiť na základe

pľedloženej ŻoP, avýšky pohl'adávky Financujúcej banky, ktorá sa automaticky
nezn1źuje vyplácarrím NFP alebo jeho ěasti o trito uhradenú sumu v znrysle pravidiel
vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupľáci a spoločnom postupe medzi bankou a

orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (t. j. v prípade iných úverov ako je
Prekleňovací úver).

To znamená, že v prípade postupného zriad'ovania záioźného práva,je jednou z podmienok
vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záIoŹného práva zabezpečujúceho aj túto ešte

nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkľétnej ŽoP Prijímatel'a (pozri ělánok 5

ods. 5.2 písm' a) a e) zmluvy) v zmysle pravidiel uvedených v predchádzajúcej vete,

0 zálohom môžu byť:

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímatel'a, práva alebo iné majetkové hodnoty
patriace výlučne Prijímatel'ovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímatel'a za podmienky, źe záloźcom bude aj dľuhý

spoluvlastnílďostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny
so zriadením záloźného práva na zá|oh počítaný podl'a velkosti podielov
spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením zálotného práva
na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podl'a

predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) aź (iii) vyššie za podmienok
tam uvedených alebo
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(v) iné Poskytovatel'om akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky
za splnenia podmienok (1i) aź (iv), ak nepatria výlučne Prijímatel'ovi,

g) ak sú zálohom hnutel'né veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovatelbvi každú
zmenu miesta, kde sa nachádzaj(l do troch kalendrárnych dní po vykonaní Zmeny a súčasne
je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovatel'ovi ich sričasné miesto
výskytu, ak o to Poskytovatel' požiada, inak sa pľedpokladá že sa nachádzajű v mieste
Realizácie Projektu,

h) v prípade, ak:

(i) Prijímatel' má zabezpečené financovanie Pľojektu ziných zdrojov ako je úver
poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovatel' musí byť záložným veritelbm
prvým v poradí (t' j. ako prednostný záložný veritel); alebo

(ii) Prijímatel' má zabezpeč,ené financovanie Pľojektu z úveru poskytnutého
Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo
aspoň ěasť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru
poskytnutého Financujúcou bankou) a Pľijímatel' poskytuje na zabezpeěenie svojich
záväzkov zo Zrĺiuvy o poskytnutí NĘĘ_a zo Zm7uvy o úvere rovnaký záloh pre
Poskytovatel'a aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik zá|ožného práva
Poskytovatel'a sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(1.) Financujúca banka zriadi záloźné pľávo ako veritel' prvý v poradí (t. j. ako
prednostný záložný veritel). V takom prípade Poskytovatel' zriadi záložné
právo ako záloŹný veritel'druhý v poradí. Financujríca banka si môže zriadiť
záloźné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpeěenia iných pohl'adávok
Financujúcej banky, ako sú pohl'adávky zo Zm|avy o úvere.

(Ż.) Prijímatel' sa zavazuje, żebez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovatel'a a Financujúcej banky nezaťatí záůoh zriadením d'alšieho
zá|oźného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude
považovať za podstatné porušenie Znůuvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s ělánkom I0 vZP '

(3.) Zrĺ]uvné strany sa dohodli, že:

(a) porušenie Zmluvy o úveľe Zo strany Prijímatel'a, alebo

(b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo

(c) akékol'vek iné ukončenie Zmluvy o úvere okľem riadneho ukončenia
splatením úveru alebo dohodou, alebo

(d) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohl'adávky Financujúcej banky zo
Zrnluvy o úvere,

ktoré:

(i.) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu
Poskytovatel'a a Financujúcej banky v rámci výkonu záloźného
práva alebo

(ii.) spôsobí neschopnosť Prijímatel'a preukánať zdroje financovania
aspoň časti oprávnených výđavkov podlä schválenej intenzity
pomoci alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle
Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovatelä,
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predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu
aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu ciel'a Projektu definovaného
v článku Ż'2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným
porušením Zm\uvy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom lO YZP.

(4.) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade
Vystavenom Financujúcou bankou, na ktoľý má byť vyplatený NFP, musí byť
totoŽné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory
Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Zo stľany Prijímatel'a' Bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť
k zmene číselného označenia tohto účtu.

(5.) Prijímatel' týmto udel'uje Poskytovatel'ovi súhlas s poskytnutím akýchkol'vek
údajov a infoľmácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných
zmlúv uzavretých medzi Pľijímatel'om a Poskytovatel'om v nadväznosti na
Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu
pod l'a osobitných predpisov, Financuj úcej banke.

(6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrźí výÍ'aźok z predaja zálohu, bude sa
s výťaŽkom nakladať spôsobom stanoveným v š 34 zákona o príspevku z
EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zľiadenia, vzniku a výkonu zálotnéhopráva alebo práva
z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve,
v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

lb. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohl'adávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo akýchkol'vek pohl'adávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou
platia, pokial' z povahy Blankozme,lky alebo Z ustanovení ZoYPBA nevyplýva niečo iné,
všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpeěenie vznikne v písomnej foľme na základe Blankozmenky oĺlovzdanej Prijímatel'om
Poskytovatel'ovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,

b) ZoVPBA, pokial'Poskytovatel' zo závatných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímatel' na
mieste určenom Poskytovatel'om, spravidla v sídle Poskytovatel'a; to isté platí pre podpísanie
(vyStavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na mieste určenom
Poskytovatel'om spolu s Prijímatel'om aj avalisti (zmenkoví ručitelia). V osobitných
prípadoch môže Poskytovatel' určit', že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania
Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručitel'ov).

c) pokial'Poskytovatel' zo závaźných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímatel'ov obchodných
spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat'majoritný
spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zavíazat' všetci spoločníci
Prijímatel'a; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazať sa zmenkovým ručením osoby
oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.

d) Prijímatel' v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, te na zabezpečenie splatnej pohl'adávky voči
Prijímatel'ovi zo Zrriuvy o poskytnutí NFP alebo pohl'adávky so Zmluvou o poskytnutí NFP
súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podl'a ZoVPBA,
vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajrru:

(i) označenie, teide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené vjazyku, v
ktorom je listina spísaná;
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(ii) bezpodmieneěný sl'ub zaplatit'určitú peňažnú sumu,

(iii) údaj miesta, kde sa má platiť,

(iv) názov veritel'a na rad ktorého sa má platiť;

(v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,

(vi) názovĺnázvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručitelbv), ak

relevantné,

(vii) identifikaěné údaje a podpis Pľijímatel'a ako vystavitel'a,

(viii) doložka ,,bez protestu".

e) Prijímatel'v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímatelbm vedome
chýba nevyplnený rídaj určujúci:

(i) zmenkovú Sumu,

(ii) menu' v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a

(iii) údaj splatnosti.

Đ Prijímatel' v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovatel' má právo vyplnit'
Blankozmenku, ak Prijímatel' ľiadne a včas nesplní akrikol'vek pohl'adávku voči
Prijímatel'ovi zo Zrrůuvy o poskytnutí NFP alebo pohlädávky so Zmluvou o poskytnutí NFP
súvisiacej alebo čo i len jej časť. Po tom, čo sa tak stane, môže Poskytovatel'kedykol'vek
vyplniť Blankozmenku tak, Že:

(i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho
práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohl'adávky, vrátane jej
príslušenstva, tak aby bola uspokoj ená celá splatná pohl'adávka,

(ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v
ktorej je denominovaná suma určená ad (i) a zároveřl

(iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkol'vek dátum neskorší ako deň vyplnenia
Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Pľijímatel' nesplnil
splatnťr pohl'adávku resp. ktoníkol'vek jej časť.

g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budrÍ
dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

h) Poskytovatel' je oprávnený určiť, že Prijímatel'bude povinný zabezpeěit'budrícu pohl'adávku
zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zńadením záloźného práva.

Ż. Pľijímatel' je povinný, s výnimkou majetku' ktorého povaha to nedovol'uje (napr. software,
licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné zná,rrky a podobne)
a pozemkov, ak ich nie je moźné poistiť, pokial' zYýzvy alebo z Právnych dokumentov
Poskytovatel'a nevyplýva, źe sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobúdaný z NFP alebo zabezpečit' jeho poistenie prostredníctvom
Dodávatel'a a preukázať ho Poskytovatel'ovi ,

b) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP'

c) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpeěujűcim záväzkv Prijímatel'a podlh
Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podl'a písm. a) tohto odseku,
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pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
d) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je

záIohom zabezpeěljĹlcim pohl'adávku Poskytovatel'a podl'a Zmtuvy o poskytnutí NFP.
Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až. c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

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

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia , znič,enia,odcudzenia alebo
Straty; Poskytovatel' je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť d'alšie
podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕřnjú aj rozšírenie typu poistných rizk, pre ktoré
sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas obdobia Udržatel,nosti Projektu,
(iv) Prijímatel' je povinný ldrźiavať uzavretú a úěinnú poistnú zmluvu, plnit, svoje záväzky

znej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uveáené, najmä je povinný platiť poistné
riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu
a počas Udržatel'nosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Pľijímatel' povinný
uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok uľčených PoskytovatelĹ. tuĹ, aby sa poistná
ochľana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitásti poistnej
zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímatel' je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi vznik poistnej udalosti,
rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost'úspešne Ukončit] realizáciu
hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky IJdrž.atel'nosti Projektu a súčasne
vyjadriť rozsah súčinnosti, ktonj od Poskytovatel'a požaduje, ak je moźné následky
poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzt'ahu k vyuŽitiu poistného plnenia, ktoľé je
vinkulované v prospech Poskytovatel'a,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímatel' je povinný zabezpečiť,aby tretia
osoba dodľžiavala všetky povinnosti uložené Pľijímatel'ovi vods. Żbody^(1) až(v) tohto
článku 13 vZP a Poskytovatel'ovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ut o uy mal voči
Pľijímatel'ovi, ak by poisteným bol Prijímatel..

Prijímatel', ktorý je zálotcom, je povinný oznámiť poist'ovatel'ovi najneskôr do výp|aty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vzn|k zálotného
prź*a v zmysle $ 15lmc ods' 2 oběianskeho zákonnfta. Vprípade, ak Prijímatel,nie je
vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímatel' je povinný zäb:ezpeěiť, aby
vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, spinili oznamovaciu
povinnosť podl'a prvej Vety tohto odseku.

Porušenie povinností Pľijímatel'a uvedených v odsekoch l a 2 tohto článku sa povaŽuje
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho
ěasť v súlade s ělánkom lOvZP.
Ak Prijímatel'poruší svoje povinnosti zo Zrĺluvy o poskytnutí NFP tým, že:

a) neposkytne Poskytovatelbvi Dokumentáciu, správy, údaje alebo infoľmácie, na ktorých
poskytnutie je Pľijímatel'povinný vzmysle článku 4 ods. 2 aź6, ělánku 7 ods. 2,čIánkov
l0 a ll YZP,

b) neposkytne Poskytovatelbvi infoľmácie vprípadoch, vktorých táto povinnosť vyplýva
Prijímatel'ovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a článku 6 ods. 6.l zmluvy, z článku 8 ods'
13 až' I9YZP, z článku 13 ods' la písm. g) vZP a ělánku 13 ods. 2 bod v) YZP, v rozsahu

4

5
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a V lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovatelbm, ktorá
nesmie byť kľatšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP,

c) nepredloží Poskytovatel'ovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto
povinnosť vyplýva zo Zlllluvy o poskytnutí NFP, najmä z ělánkov uvedených v písm. b)
tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo uľčenej
Poskytovatel'om, ktoľá nesmie byť kľatšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a
Zrriuvy o poskytnutí NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou' na ktoni je Pľijímatel'
povinný v zmysle ělánku 5vZP,

Zrĺůuvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímatel'om zmluvnú pokutu.
Zm]uvnú pokutu je Poskytovatel'oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej
povinnosti podl'a písm. a), b)' c) alebo d) tohto odseku vo výške 50 Eur zakaźdý, aj zaěatý, deřt
omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zĺrluvy o poskytnutí NFP,
maximálne však do výšky NFP uvedenej včlánku 3 ods. 3.1 písm' c) zmluvy. Poskytovatel' je
oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podl'a predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak
zatakéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podl'a Zrĺiuvy o poskytnutí NFP, ani
nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovatel'Prijímatel'a vyzval
na dodatoěné splnenie povinnosti, k porušeniu ktoĘ sa viaže zmluvná pokuta, a Pľijímatel'
uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatoěnej lehote, ktorá nesmie byť kĺatšia ako
lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zrĺiuvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovatel'a
na náhradu škody spôsobenú Prijímatelbm nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute'

6. ' Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Pľijímatel' zaväzuje uhradiť Poskytovatel'ovi, uvedie
Poskytovatel'v ŻoY.

7. odseky I, Ż a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokial' je Prijímatelbm orgán štátnej správy,
príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui
generis napojená rozpoětovými vzťahmi na ústľeĺiný orgán štátnej správy.

článok 14 oPRÁvNBľÉ vÝołvrv
1. oprávnenými výdavkami srí všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít

Projektu tak, ako je uvedený v článku Ż zĺĺlluvy a ktoré spĺĺaiĺ všetky nasledujúce podmienky:

a) vznikli počas Reali zácie h|avných aktivít Projektu (od Zač,atia realizácíe hlavných aktivít
Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na rea|izáciu Projektu (nutná
existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia
stanoveného vo Yýzve, najskôr 1. januárom Ż0I4 a boli uhradené najneskôr do 31.
decembra2023;

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné
Aktivity' ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Zaěatím
reatizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od I.l.20l4' alebo po Ukoněení realizácie
hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukoněeniarea|izácie
hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podl'a toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr;

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov
pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade
s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných ciel'ov Pľojektu
a sri s nimi v súlade;

d) spĺĺajĺ podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Yýzvy alebo iného
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Právneho dokumentu Poskytovatel'a' ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov
a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonšt atované, že je moźné výdavky 

]pripustiť do financovania; ]

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutoěne realizovanál. a tieto výdavky boli
uhľadené Dodávatel'ovi alebo zamestnancovi Prijímatel'a (ak ide napr. o mzdové výdavky)
pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 3l. 1Ż. 2oŻ3, azároveřl
boli oprávnené výdavky, bez ohl'adu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva
Prijímatel'a v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených
v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijímatel'a nemusí byť splnená v pľípade, ak ide o výdavky, na ktoľé sa vzťahuje výnimka
uvedená v článku 8 ods. ó písm. c) YZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohl'adom
na konkétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme
finančného riadenia;

Đ boli vynaloŽené v súlade So Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi sR
a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podl'a článku 107
Zm7uvy o fungovaní EÚ;

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

h) sú identifikovatel'né, preukázatel'né a sú doložené úětovnými dokladmi, ktoré sú riadne
evidované u Prijímatel'a v súlade sPrávnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný
faktrírami alebo inými ličtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú
riadne evidované v ričtovníctve Prijímatel'a v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou
o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo ťrčtovnými dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným
spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byt' uhľadené
Prijímatelbm a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením
Poskytovatel'ovi; podmienka úhľady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva
zo Systému finančného riadenia s ohl'adom na konkľétny systém financovania; pre účely
úhrady Poskytovatel'om povolenej Preddavkovej platby, saza účtovný doklad považuje aj
doklad' na zálklade ktorého je uhľádzaná Preddavková platba Zo stľany Pńjímatel'a
Dodávatel'ovi;

i) navzájom sa časovo a vecne neprekľývajú a nepľekryvajÍr sa aj s inými pľostriedkami
z verejných zdrojov; sú.dodržané pravidlá kľížového financovania uvedené v kapitole
3'5.3 Systému riadenia rŠrľ 1xrĺzové financovanie);

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaľanie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť
zakűpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Vo bez toho, aby
nadobúdatel' vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady
(Es) ě. I39lŻ004 zŻ0.I.2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES
ofűziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov astavebných pľác musí byť
vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä ělánku 3 vZP),
Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi
oblasť veĘného obstarávania alebo zadálvania zákazky in-house alebo pravidiel
vzťahujúcich sa k obstarávaniu sluŽieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod
retimzálkona o verejnom obstarávaní, vždy zaceny, ktoré spÍĺa1ĺ kritérium hospodárnosti,
účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajú ce z Yýzvy, z článku 30 Nariaden ia 966/2Ot2
a z $ 19 zźkona o ľozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosial' používaný a Prijímatel' s ním
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
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2' Výdavky Prijímatelä deklarované v ŻoP sri zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespÍňa podmienky oprávnenosti podl'a ods. l tohto článku VZP, takéto
Neopľávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP ao takto
vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci
podanej ŻoP, akvo zvyšnej ěasti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti
výdavkov podl'a odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu
uvedená v článku 12 ods. l vZP, Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
zodpovedajúcu takto vyčísleným Neopľávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri
rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej Sa na príspevok v plnej výške, bez ohl'adu
na skutočnosť, źe pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako oprávnené výdavky
alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej
kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 vZP sa vzťahuje aj na Zmenu výdavkov
z oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

čIánok 15 Účľv PRUÍMATEĽA - osoBITNÉ UsTANovENIA
1. Účty štĺtneJ príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane

mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej spľávy s výnimkou subjektov
uvedených v odseku 2 až 4 tohto článkuYZP
Poskytovatel' zabezpeěí poskytnutie NFP Pľijímatel'ovi bezhotovostne na účet vedený v EUR
(d'alej len ,,účet Prijímatelh";. Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe ě. 2 Zmhvy
o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP).

2. Účty obce

Poskytovate|' zabezpeč,í poskytnutie NFP Prijímatelbvi bezhotovostne na ním určený účet
vedený v EUR (d'alej len ,,úěet Prijímatel'a"). Prijímatel' realizuje rĺhľadu Schválených
oprávnených výdavkov z účtu Prijímatel'a, a to pľostredníctvom svojho rozpoětu. Číslo účtu
Prijímatel'a je uvedené v Prflohe č,.2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Pľedmet podpory NFP).

3. Účty 
'o"počtovej 

organizácĺe v zriad'ovacej pôsobnostĺ VÚC a obce

Poskytovatel' zabezpeč,í poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený osobitný
účet (d'alej len ,,osobitný (lěet"), ktorý je vedený v EUR. Pľed použitím týchto prostriedkov je
ich Pľijímatel' povinný previesť do rozpočtu svojho zriad'ovatel'a, a to do piatich dní od
pripísania týchto prostriedkov na osobitný űč,et. Zriad'ovatel' následne prevedie prostriedky
NFP na Prijímatelbm určený účet (d'alej len ,,účet Prijímatel'a"), z ktorého Prijímatel'realizuje
úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo
osobitného účtu a číslo ričtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č,. 2 Zmllvy o poskytnutí NFP
(Predmet podpory NFP). Ak zľiad'ovatel' neprevedie NFP na rozpoětový výdavkový úěet
Prijímatel'a, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte
Prijímatel'a, zriad'ovateľ dá pokyn Prijímatel'ovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované
úhrady oprávnených výdavkov ziných účtov otvorených Pńjímatel'om) vrámci svojho
výkazníctva na výdavky narealizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty pľíspevkovej organizácĺe v zriad'ovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada pľíspevok na Realizáciu aktivít Projektu
od zľĺaďovatel'a

Poskytovatel' zabezpeč,í poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním urěený
účet (d'alej len ,,účet Pńjímatel'a") vedený v EUR. Pľijímatel' realizuje úhradu
Schválených oprávnených výdavkov zűćtu Pńjímatel'a, ato prostredníctvom svojho
rozpočtu. Číslo úětu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č. 2 Zm7uvy o poskytnutí NFP
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(Predmet podpory NFP).

b) ak pľíspevková organizácia źiada pľíspevok na Realizáciu aktivít Projektu
od zriad'ovatel'a

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený
účet (d'alej len ,,účet Pľijímatel'a")' ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto
prostriedkov je ich Prijímatel' povinný previest' do ľozpočtu svojho zriad'ovatel'a, a to
do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov . Zriad'ovatel' následne prevedie
prostľiedky NFP na Prijímatel'om určený Ĺlčet, z ktorého Prijímatel' realizlje úhradu
Schválených oprávnených výdavkov, a to prostľedníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu
Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č,. Ż Zmlwy o poskytnutí NFP (Predmet podpory
NFP).

článok 16 Účrv PRUÍMATBĽA - sPoLočNB usľłNovENIA
1' Pľijímatel' je povinný udržiavať účet Prijímatel'a otvorený a nesmie ho zrušit' až do finančného

ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pľe príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí,
Prijímatel'zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto
účtu.

Ak má Pľljímatel' poskytnutý úveľ na financovanie Pľojektu, zmena účtu Prijímatel'a je možná
aź po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podl'a
predchádzajúcej vety ntusí Pľijímatel'doručiť Poskytovatel'ovi do dňa vykonania zmeny účtu
Prijímatel'a.

V pľípade využitia systému ľefundácie môže Prijímatel' realizovať úhrady Schválených
oprávnených výdavkov aj ziných účtov otvorených Prijímatel'orĺ pľi dodržaní podmienok
existencie účtu Prijímatel'a uľčeného na príjem NFP. Prijímatel' je povinný bezodkladne
oznámiť Poskytovatel'ovi iĺlentifikáciu týchto účtov.

V prípade poskytnutia NFP systémom refunĺlácie sú űľoky vzniknuté na účte Prijímatel'a
príjmom Prrjímatel'a.

Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté
prostriedky sú úročené, Prijímatel' je povinný otvoriť si ako účet Prijímatel'a osobitný účet
na Projekt (d'alej len ,,osobitný účet na Projekt"). Prijímatel' je povinný výnosy z pľostriedkov
na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadat'podl'a článku 10 týchto VZP.

V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podl'a predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje
Pľijímatel'a na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Pľojekt'
V takomto prípade je Prijímatel' povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť
vlastné zdroje Prijímatel'a na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovatel'ovi výpis
z osobitného úětu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak
vlastné zdroje Prijímatel'a neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímatel' je
povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovatel'ovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímatel'om o úhrade vlastných zdľojov Prijímatel'a.

V prípade vyuŽitia systému zálohovej platby môže Prijímatel' realizovat' špecifické typy
výdavkov aj ziného účtu otvoreného Prijímatel'om v súlade s príslušnými ustanoveniami
Systému finančného riadenia.. Prijímatel' je povinný oznáriť Poskytovatel'ovi identifikáciu

3

4.

5

6
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iného účtu otvoreného Prijímatelbm, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznamšpecifických typov výdavkov uvedie Poskytovatel' v Príruěke pre iiuauí"ru o NFP, resp'Príručke pre Prijímatel'a.

1 ' oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzn1káprevodompríslušnej časti NFP z űětu Prijímatel'a na iný účet otvorený Prijímatelbm, definovanýv predchádzajúcom odseku a úhradou záväzkualebo úhradou špecifického typu výdavku.

8' Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Prijímatel,a,úhrada Schválených opľávnených výdavkov môŽe byť realizovanáa; z úetov tohto subjektu pridodržaní podmienky existencie účtu Prijímatel'a určeného na príjem NFP. Záľoveň subjektv zriad'ovatel'skej pôsobnosti Prijímatel'a je povinný rea|izovať Schválené oprávnené výdavkyprostredníctvom rozpočtu. Prijímatel' je povinný bezodkladne oznámii Poskytovatelbviidentifikáciu účtov, zktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkovza podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky u ĺ.oŕy.
článok 17a PLATBY sYsTÉMoM PREDFINANCoVANIA
1' Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (d'alej aj ,,platba..) poskytuje na Oprávnenévýdavky Projektu na základe Prijímatelbm predložených neuhradených úětovných dokladovv lehote splatnosti zőväzkll Dodávatelbu ProJektu, ."rp. no základe drobných hotovostnýchúhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostnycń ĺłlrad správcovi dane. Podrobnostia detailné postupy realizácie platieb systémom p."dfinun.ovania sú upravené **'*jkapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zĺn]uvnéstrany zaväzujťl dodržiavat, '

Poskytovatel' zabezpeč'í poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutiepľedfinancovania), predloženej Prijínatelbm v EUR po Zač,atí realizácie aktivít Projektua nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Żiadosť o platbu (poskytnutiepredfinancovania) musí byť r'súlade s ľozpočtom Pľojektu. Prijímatel, v rámci formuláraZiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú Sumu finančnýchprostriedkov podlä skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. Ż Zm]uv;y o poskytnutí NFP(Predmer Podpory NFp).

Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie pĺedfinancovania) predkladá Pľijímatel,aj neuhradenéúčtovné doklady (faktúra, prĺpádne doklad .ouno."ní";' aourn"; hodnoty) ffiääDodávatel'a Projektu_a ľelevantnú podpornú dokumentáciu, itorej minimálny rozsah stanovujeSystém riadenia BŠrp a Poskytovatel', a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jedenľovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímatel'' Ak sú sríčastbu výdavkov Prijímatel,a ajhotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnied" ż;il;i 
" o'""ďĺo"skytnutie predfinancovania)a pľedloží k nim príslušné účtovné doklady,. ktoré päi"'áł:ĺ hotovostńú úhľadu (napr.pokladničný blok)' Prijímatel' môže do Žiadostĺ o platuu (poskytnutie predfinancovania)zahrnút' aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu áaňovému úradu v prípade prenesenejdaňovej povinnosti v súlade so zákonom č,. 2Ż2l2O04 Z' z. o dani zpridanej hodnoty v zneníneskorších pľedpisov a pravidlami opľávnenosti, ktoľé stanovuje Systém riadenia EŠIFa Poskytovatel'.

Prljímateľ je povinný uhradiť Dodávatel'om účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivítPľojektu najneskôr do 3. dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímatel,a. ÚrokZ orneškania s úhradou záväzkllvoči oołĺvatel,ovi Projektu znáša Prijímatel,.
Po poskytnu tí katdei platby systémom pľedfinancovania je Prijímatel, povinný celú jej výšku?účtovat', a to do 10 ání odo dňa pripísania týchto prostriediov * ĺe", Pńjímatel'a.
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6. Prijímatel' zúčtuje platbu Poskytovatel'ovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania), ktoru predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP' ako aj

dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhľadu výdavkov deklaľovaných v Žiadosti o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) _ výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto
doklady nieje potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom
paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej Sumy. V ľámci Žiadosti o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) Prijímatel'uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné
a bezhotovostné úhrady voěi daňovému úľadu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade
so zákonom č,.2ŻŻĺŻ004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli
zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie pľedfinancovania), pńěom nie je povinný opätovne
pľedkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnri alebo bezhotovostnú úhradu. Kjednej
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímatel'predložiť Poskytovatel'ovi len
jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo
viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finaněných prostriedkov
z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímatel'povinný zűětovať
kaźdűjednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Żiadosť
o platbu - zúčtovanie predfinancovania). Nezúětovaný rozdiel poskytnutého pľedfinancovania
je Pľijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dnĹ) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť
na účet určený Poskytovatel'om. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu pľedfinancovania
stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímatel' je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu lvádzať výlučne
náľokované finančné pľostriedky/deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam
uvedeným v článku 14 vZP. Prijímatel' zodpovedá za pravost', správnost' a kompletnosť údajov
uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na zák|ade nepľavých alebo nesprávnych údajov
uvedených v akejkol'vek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby,
Prijímatel' je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa
o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, Že došlo k vyplateniu alebo schváleniu
platby nazák|ade nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podl'a
článku 10v7}.

8. Poskytovatel' je povinný vykonat'kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a {i 8Zákonao finaněnej
kontrole a audite a článku 12_5 všeobecného nariadenia, pńčom Prijímatel' je povinný sa na
účely výkonu kontroly ľiadiť $ ŻI zákona o finaněnej kontrole a audite, inými relevantnými
právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovatel'a.

9. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku Poskytovatel' Žiadosť o platbu
(poskytnutie predfinancovania) aŻiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej
výške, schváli v zníźenej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie
pľedfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to
v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímatel'ovi vznikne náľok na schválenie
Žiadosti o platbu (ztĺětovanie predfinancovania) aŻiadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania), iba ak podá túto Żiadosť o platbu úplnú a správnu, a to aź. V momente
schválenia súhmnej Żiad,osti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených
oprávnených výdavkov zo strany Poskytovatel'a a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje aź do momentu dosiahnutia maximálne I00 %o celkových
oprávnených výdavkov na Projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúětovanie pľedfinancovania)
predložená v rámci Realizácie aktivít Pľojektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom
záverečnát).
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10' Ak žiadosť o platbu (poskytnutie pľedfinancovania) obsahuje výdavky, ktoľé sú predmetomPrebiehajúceho skúmania, Poskytovatel'môže pozastaviť schvalbvanie dotknutých výdavkov aždo času ukončenia skrimania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnutédo Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancáuaniai Poskyĺovatel'pozastaví schval,ovanie celejtakejto Žiadosti o platbu (a to aj )a výdavky. ktorých sa ńebiehajúce skúmanie netýka), ato aždo ěasu ukončenia skúmania.

článok lzb PLATBY sYsTÉMo M zALoHovÝCH PLATIBB
l' Poskytovatel' zabezpeč'í poskytnutie NFP' resp. jeho časti (d'alej aj ,,platba,,) systémomzálohových platieb na základe Žiadosti o plaibu- (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosťo platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá ľrĺjĺmáteľ v EUR. Podrobnosti a detailnépostupy realizácie platieb systémom zálohových plaiĺeu sú upravené v pľíslušnej kapitoleSystému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné str aiy zavazujú dodržiavať.

Prijímatel' po Zač'atí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmtuvy o poskytnutíNFP' pľedkladá Poskytovatelbvi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálnedo výšky 40 vo z relevantnej časti rozpoětu Projektu zodiovedajúcim 12mesiacov Realizácieaktivít Projektu z pľostriedkov zodpovedajúcich podielu p.o.t.i"dLou pÚ a štátneho rozpočtuSR na spolufi nancovanie.

Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcejzálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Sysiémufinänčného riadenia.
Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímatel'povinný každú jednu poskytnutú zálohovúplatbupriebežne niětovávať, pričom najneskôr do 9 mesia.ou oáo dňa pripísania platby na účtePľijímatelä je Prijímatel' povinný zĹlčtovať 1OO ?o sumy každej jednej poskytnutej zálohovej
platby. 

J J J--"-JľvulrJlllqtv

V rámci formuláľa Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímatel, uvediedeklaľované výdavky podl'a skupiny výdavkov v zmysle Zmlllvy o poskytnutí NFP. Spolu soZiadosťou o platbu (zúětovanie zálohovej platby) predkladá Prijímatel, aj účtovné dokladypreukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných u żiuao.ti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny .orsah stanovuje Systém riadenia EŠIFa Poskytovatel'.

Zálohovťl platbu je možné zűětovať predloŽením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovaniezálohovej platby)' Povinnosť zűč,tovať l0O vo sumy kaŽdej j"ednej poskytnutej zálohovej platbyv lehote 9 mesiacov odo dňa pľipísania finančných prostriedkov na účte Prijímatel,a sa vzťahujeosobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe' priěom každú predkladanú Žiadosťo platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je pot."bne priľadiť k najstaršej poskytnutejnezúčtovanej zálohovej platbe.

Prijímatel' je oprávnený požiadať o d'alšiu zálohovĹlplatbu najskôr súčasne s podaním Żiadosti
9 

platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateŕ ,uu"rpšĺĺ poskytnutie platby na zálkladeZiadosti o platbu (poskytnutie zilohávej platby) aŽ po schůlení predloženej Žiadosti o platbu(zúětovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

Ak predchádzajúca zál,lohová platba nebola poskytnutá v maximálnej moŽnej výške, Prijímatel,rnôže požiadať o dälšiu zálohovĹt platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenejvýšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby apredchádzzrjúcejposkytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška moŽnej zálohovej platby,Je maximálne 40 7o relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacomRealizácie aktivít Projektu.

J

4.

5.
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9. Ak Poskytovatel' v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval
Neoprávnené výdavky pred uplynutím 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Piijímatel'môže takto
identifikovanú nezúčtovanú sumu zĹtětovať predložením d'alšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie
zálohovej platby) s výdavkami minimálne Vo výške identifikovaných Neoprávnených
výdavkov. Pľijímatel'môže tento postup uplatniť do skončenia prís|ušnej 9-mesačnej lehoty na
zúčtovanie; podľobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Ak
Prijímatel' nezúčtuje l00 vo poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania
platby na účet Prijímatel'a, a to ani využitím možnosti podl'a predchádzajúceho odseku YZP, je
Prijímatel' povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť Sumu
nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovatel'om. Ak Prijímatel' nevráti sumu
nezúčtovaného rozdielu podl'a predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa
o túto sumu zároveřl znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole
Systému finančného riadenia.

10. Ak Poskytovatel' v predloženej Żiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval
Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímatel' je povinný
vrátiť sumu nezúětovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v srilade s článkom 10 týchto
vZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote
nevráti, okĺem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovatel' urěiť, že sa o túto sumu
zároveň znižuje Prijímatel'ovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole
Systému finančného riadenia.

ll. Prijímatel' je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach oplatbu uvádzať výlučne
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 vZP ' Prijímatel' zodpovedá za
pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe
nepľavých alebo nesprávnych ridajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímatel' je
povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto
skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby
na zák|ade nespľávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podl'a článku
l0vzP.

lŻ. Poskytovatel' je povinný vykonat? kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákonao finančnej
kontrole aaudite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímatel' je povinný sa na
účely výkonu kontroly riadiť Š Żl zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými
právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovatel'a.

13. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku Poskytovatel' Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) a Żíadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej
výške, schváli v znÍźenej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie
zálohovej platby) vyčlení časť deklaľovaných výdavkov na Samostatnú kontrolu, a to v lehotách
určených Systémom finančného riadenia. Prijímatelbvi vznikne nárok na schválenie Žiadosti
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to
až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Cenifikačným orgánom a len v rozsahu
Schválených oprávnených výdavkov Zo strany Poskytovatel'a a Certifikačného orgánu.

14. Zálohové platby sa Prijímatel'ovi poskytujű až' do dosiahnutia maximálne 100 vo aktuálnej
výšky opľávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímatel'
povinný zűč,tovať celý zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 až 11 tohto článku YZP.
Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) pľedloŽená v rámci Realizácie aktivít
Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom závereč'ná).

15. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú pľedmetom
Prebiehajúceho skúmania, Poskytovatel' pozastaví schval'ovanie dotknutých výdavkov aŽ do
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času ukončenia skúmania.

článok 17c PLATBY sYsTÉMoM REFUNoÁcIn
l' Poskytovatel' zabezpeč,í poskytovanie NFP, resp. jeho časti (d'alej aj ',platba..) systémom

refundácie, pričom Prijímatel' je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdiojw a tie mu budú prijednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávnenym výdavkom.
Podrobnosti a detailné postupy rea|izácie platieb systémom refundácie srí upravené v príslušnej
kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zm]uvnéstľany zaväzujűdodržiavať.

2. Poskytovatel' zabezpeč,í poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti'
ktoľú Prijímatel' predkladá v EUR po Zač,atí realizácie aktivít Projektu apo nadobudnutí
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Żiadosti o platbu Prijímatel' uvedie deklarované výdavky podl,a skupiny
výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímatel' je povinný ,poíu 

^.o 
Žiaoosľou

o platbu predložiť aj úětovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti
o platbu a relevantnú podpoľnú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém
riadenia pŠm a Poskytovatel'.

4' Prijímatel' je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzat, výluěne
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 vZP. Pľijímatel,
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnost' údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak
nazák|ade nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených vŽiadosti oplatbu dôjde k
vyplateniu platby, Prijímatel' je povinný takto vyplatené prostriedky bezodklaäne, od kedy sa
o tejto skutočnosti dozvedel, vľátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na zák]ade
nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podl'a olanku lO vZP.
Poskytovatel' je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákonao finančnej
kontrole a audite a článku 125 všeobecného nari.adenia, priěom Prijímatel' je povinný sa na
účely výkonu kontroly riadiť $ Żl zákona o finančnej kontrole a audite, i"ý-'_ relevantnými
právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovatel'a.

5' Po vykonaní kontľoly Poskytovatel'Žiadosť o platbu schváli vplnej výške, schváli v zníźenej
výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu,
a to V lehotách určených Systémom finaněného riadenia. Prijímatel'ovi vznikne nárok na
vyplatenie platby iba ak podá ríplnú a správnu Żiadost'o platbu, a to aź v momente schválenia
súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených
výdavkov Zo Strany Prijímatel'a a Cenifikačného orgánu.

Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania,
Poskytovatel'pozastaví schval'ovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skrimania.

článok 18 sPoLočNÉUSTANOVENIA PRE vŠnľxysYsTÉMY FINAN COVANIAPRIJÍMATEĽov
Deň pripísania platby na účet Prijímatel'a sa považuje za deňčerpania NFP, resp' jeho časti.
Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy zűětu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímatel,
pľedkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené
podpisom štatutárneho orgánu Prijímatel'a; ak štatutárny orgán Prijímatelä splnomocní
na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o plłbu priložiť aj toto
splnomocnenie.

Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať . Zvolený
systém financovania' resp. ich kombinácia vyplýva ztýchto YZP azo Systému finaněného
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riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je moźná iba pre Prijímatel'a,
ktorému je umožnené vyuźívať systém zálohových platieb.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu
sa na určenie práv apovinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom l7a aź
17cYZP pre dané systémy financovania a daného Prijímatel'a vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci
jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímatel' predkladať len na jeden

z uvedených systémov, tzn. Źe napľ. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb
nemôže Pľijímatel'kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie ďalebo
s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Żiađosti o platbu.
V takom prípade Prijímatel' predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zličtovanie zálohovej
platby) a samostatn e Żiadosť o platbu (pńebežná platba - refundácia) ďalebo samostatne

Žiadosť o platbu (ztičtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania
v rámci jedného Projektu zmluvné strany za týmto úěelom v rámci Pľílohy č,. 4 Znúuvy
o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak,
Že je jednoznačne určené, ktoré konkĺétne výdavky budú deklarované ktoým systémom
financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá
Żiadosť o platbu (s príznakom zátvereč,ná) len za jeden z vyuźitých Systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery' je
tieto Prijímatel' povinný tlhrádzať Dodávatel'om pomerne zkaźdého účtovného dokladu podl'a
pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.l písm. c) zmluvy, pľičom vecne Neoprávnené výdavky
Prij ímatel' hradí z vlastných zdľoj ov.

7. Poskytovatel' je oprávnený zvýś\ť alebo zníźiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov
na strane Poskytovatel'a maximálne vo výške 0,0l7o z maximálnej výšky NFP uvedeného
v Zmluve o poskytnutí NFP v ľámci jędnej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2
zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú
sumu celkového nevyěerpaného alebo nesprávne zúětovaného NFP alebo jeho časti
z poskytnutých platieb, pričom Poskytovatel' môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri
prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo aź pri poslednom zúčtovaní zálohovej
platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9' Zrĺllvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy apodmienky, vrátane práv apovinností
Zrĺiuvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného
riadenia, ktoľý je pre Zmluvné Strany záväzný, ako to vyplýva aj zělánku 3 ods.3.3 písm. d)
Zĺĺl|uvy. Tento dokument zźtoveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na úěely tejto Zniluvy sa Za úhradu účtovných dokladov Dodávatel'ovi môže považovať aj:

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávatel' postúpil pohl'adávku
voči Prijímatel'ovi tretej osobe v súlade s $ 524 až $ 530 občianskeho zákonnfta,

b) úhrada záloźnému veritel'ovi na zátklade výkonu záloźného práva na pohľadávku
Dodávatel'a voči Prijímatelbvi v súlade s $ 15la až $ 151me občianskeho zákonníka,

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

d) započítanie pohľadávok Dodávatel'a a Prijímatel'a v súlade s $ 580 aŽ $ 581 oběianskeho
zákonnka, resp. $ 358 aź' $ 364 obchodného zákonnka.

I

I
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ll. Vprípade, źeDodánatel'postúpil pohl'adávku voči Prijímatel'ovi tretej osobe vsúlade s $ 524

až $ 530 občianskeho zákonníka, Prijímatel'v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj

dokumenty preukazujúce postúpenie pohl'adávky Dodávatel'a na postupníka.

lŻ. V prípade úhrady závazku Prijímatel'a zálotnému veritel'ovi pri výkone záioźného práva

napohl'adávku Dodávatel'a voěi Prijímatel'ovi vsrilade s $ 151a až $ l51me občianskeho

zźtkonnka Prijímatel' v ľámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty

preukazujúce vznik zá|oźného práv a.

13. Vpľípade úhrady záväzku Prijímatel'a opľávnenej osobe na zálklade výkonu rozhodnutia voči

Dodávatel'ovi v zmysle Právnych predpisov SR Pľijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon ľozhodnutia (napr. exekučný prkaz,

vykonatel'né rozhodnutie).

14. Vprípade zapoěítania pohl'adávok Dodávatel'a a Prijímatel'a vsúlade s $ 580 až $ 58l

oběianskeho zákonníka, resp. $ 358 až' g 364 obchodného zákonnka, Prijímatel' v rámci

dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohl'adávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pľi aplikácii niektorého

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Pľávnymi predpismi SR (napr. so zákonom

orozpočtových pravidlách apod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani

na pohl'adávku podl'a ělánkom 7 ods. 3 vZP-

článot 19 UCHovÁvłNrB DoKUMENTov
Prijímatel' je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podl'a článku 7 ods'

7.Ż zmlwy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo stľany oprávnených osôb v zmysle

článku 12vZP. Stanovená doba podl'a prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j.

bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na zák|ade

oznámenia Poskytovatel'a Prijímatel'ovi) vprípade, ak nastanú skutočnosti uveclené včlánku 140

všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností' Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto

článku je podstatným porušením Zrriuvy o NFP.

článok 20 MENY A KURZovÉ nozoĺBry
1. Ak Prijímatel'uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sri

pľeplácané v EUR. Prípadné kuľzové rozdiely znáša Prijínratel'; to neplatí v pľípade postupu

podl'a odsekov 4 a 5 tohto ělánku YZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby pľepočtu

sumy výdavkov uhrádzaných Prijímatel'om v cudzej mene je Prijímatel' povinný postupovať

v súlade s $ 24 zźlkonač,.43ll2ooŻZ' z' o tičtovníctve v znení neskorších predpisov'

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho ričtu zriadeného v EUR na účet

dodávatel'a Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímatel'kurz banky platný v deň

odpísania prostľiedkov z űčtu, tzn. v deň uskutoěnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom

pľepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímatel' do Žiadosti o platbu (zúčtovanie

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej ptatby alebo žiadosť o platbu _ refundácia).

3. Ak Prijímatel prevádzapeřnźné prostńedky v cudzej mene Zo svojho účtu zriadeného v cudzej

mene na úěet dodávatel'a Projektu v rovnakej cudzej mene, použije refereněný výmenný kurz

určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajíci dňu uskutočnenia

účtovného pľípadu' Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímatel' do

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúětovanie zálohovej platby alebo žiadosť

o platbu - refundácia).
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Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Żiadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v dJ zaanitel,ného plnenia uvedený
na účtovnom doklade' Následne pri Žiadosti o platbu (zričtovanie predfinancovania) uplatní
postup podl'a odsekov Ż a3 tohto článku VZP.

Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne
narátavať kladnú a zápomú hodnotu vzniknutýcń m.záuycľ, rozdielov. Tento závercč,ný

:ľ:]"1:"' 1re'ľlĘ vzniknutých kurzových rozdielov le Prijímatel, povinný priložit,
k Ziadosti o platbu (s príznakom záverečná). łt zo záver|eč,ného kumulatívneho prehl'adu
vyplýva pre Prijímatel'a kurzová strata, môže v rámci Żiad'osti o platbu (s príznakom
závereěná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo závereěného kumulatívneho prehl,adu vyplýva pre
Pľijímatel'a kurzový zisk, Prijímatel' je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom lo vZP.
Postup podl'a tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne
40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

1

Kód

K'ód

IT
2A
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PREDMET PODPORY NFP

Prĺloha ě. 2 Zmluvy o pos$nutí NFP

Všeobecné informácie o pľoiekte1

Názov plojektu:

Kód projektu:

Kód ŽoNFP:

operačný program:

Spolufmancovaný z:

P]ioŕtná os:

Konkrétny cieľ:

Kategó]ie ]egiónov:

cieľ:

oblasť intervencie:

Hospodárska óinnosť:

za Konkrétne ciete

Predchádzanie vzniku BRo obstaraním domácich komposlérov v meste Turzovka

31 00l l 1469

NFP3I 00r 01469

3l o000 - operačný program Kvalita Živolného prostredia

Kohézny fond

3l 00l 0 : 'l . UdrŽateľné VyuŽíVanie prŕodných zdrojov prostrednĺctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

31 00l oo'l o _ l.l.l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

3ĺ ool ool 0 _ 'l .l .l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

0l 7 - Nakladanie s domovým odpadom (Vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

22 - Činnosti súvisiace so Životným prostredím a zmenou klímy

Predmet podporyTMS
014+ E 30.5.201 I 1 8:59
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2. Financovanie projektu
Forma Íinancovania:

P'ě. šut

l. Slovensko

Nezaevidované

4.

Cieľová skupina (ÍeleVantné

Nevzťahuje sa

Ukončenie realizácie hlavných
ak sa ich realizácia ukončuje v

Predfinancovanie:

Refundácia:

Región
(NUrs il)

IBAN

sKl 05600000000020
461 801 3

IBAN

sKl 05600000000020
461 801 3

Banka

Pľima banka
Slovensko, a.s.

Banka

Pĺima banka
Slovensko, a.s.

3.A Miesto ľealizácie proiektu

Platnoďod

30.5.201 I

Platnoďod

30.5.2018

Plalnosťdo

30.9.2019

Platnoďdo

30.9.2019

Vyšší územný celok
(NUTS lĺD

F)

Okres
(NUrs tv)

Čadca

Obec

Turzovka

3-B Miesto reallzácie projektu mimo opľávneného
územia oP

Stredné Slovensko Žilinský kraj

v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov Es

prvej hlavnej aktivity):

5. Aktivity pľojektu
Celková dĺžka realizácie hlavných akrivít ptojeku (v mesiacoch):

Začiatok realizácie hlavných alĺtivít plojelĺlu (začiatok realizácie

Predmet podpory
30.5.201 I I B:59

5

Popis cielbvej skupiny

akivít plojektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacen/ch aktivít,rovnaký čas):

5.201 8

I TMS
2A1L+

9.2018

225
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H

5.
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5.l AktiviĘ projelĺtu ľealizované v opľávnenom Území oP
Srbjekt: MESTOTURZOVKA

Hlavné aktivity projektu

1' 214L469o000l - Predchádzanie vzniku biologicky

Podporné aktivity projelĺtu

Podpomé aktivity:

Popis podpomých akĺvít:

Priradenie ku konkľétnemu cieJu:

rozloŽiteľných komunálnych

Podporné aktivity

Projektovlý manaŽér - interný (pracovná zmluva)

ldentiÍikitor (lčo): 003l€3r

odpadov prostredníctvom obstarania kompostéroV

so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
31 00l 00l0 _ l .l .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

5-2 Aktivity pľojektu realizované mimo opľávneného uzemia oP
Nezaevidované

TMS
014+ Predmet podpory

30.5.201 I I 8:59 325



6. Meľatelhé ukazovatete pľojektu
6.1 Pľíspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm projektu

Kód: P0558
Mernájednotka:

Mer.tďný ukazovatcľ: Počet zariadení na predchádzanie rznĺku odpadu čar ptnenia:

Cetková cieľová hodnota:

Typ závirlosti ukazovłďa:
Subjekt: MESTO TURZOVKA

ldenlifikátoľ (lěo):
Konkrétny cĺeľ:

Typ aktivity:

Hlauré akiviý pĺojektu:

Kód:

Merđerný ukazovrteľ:

Subjekt:

KonkÍétny cieľ:

Typ aktivity:

Hlanré aktiviý projelĺtu:

2143l00l00l - B. PrÍprava na opätovné
odpadov Vrátane podpory systémov triedeného
rozložitel'ných komunálnych odpadov

pouŽite a zhodnocovanie so zameraním
zberu komunálnych odpadov a podpory

počet

I 610,0000

súč€t

0031 4331

na recykláciu nie nebezpečných
predchádzania vzniku biologicĘ

I 690,5000

Súěet

0031 433i

na recykláciu nie nebezpeóných
pľedchádzania vzniku biologicky

Cieľová hodnota

I 690,5

K - koniec realizácie

so zameraním na ich prĺpravu na opätovné pouŽitie a
miery zhodnocovania odpadov

predchádzania vzniku odpadov

miery zhodnocovania odpadov
predchádzania vzniku odpadov

31 001 001 0 -

recykláciu a
l 'l.l zvýšenie

podpora

zvýšená kapacita zańadení na predchádzanie
ľzniku odpadov

čas plnenia:

cieľová hodnota

komunálnych I 610

Memájďnotka:

K - koniec realizácie projeku

Gclková cieľová hodnota:

Typ závislosti ukażovďeÍa:

ldéntiíikáto1 (lčo):

so zameľaním na ich prĺpravu na opätovné pouŽitie a

2l4L4690000l _ Predchádzanie vzniku biologicky ľozloŽitel'nÝch
odpadov prostredníctvom obstarania kompostorov

P0708

MESTO TURZOVKA

m3

31 00l 00l 0 _ l.l.l zvýšenie
recykláciu a podpora

2143l00l00l _ B. Príprava na opätovné
odpadov vrátane podpory systémóV triedeného
rozloŽiteľných komunálnych odpadov

pouŽite a zhodnocovanie so zameraním
zberu komunálnych odpadov a podpory

2l4L4690000l _ Predchádzanie vzniku biologicky rozloŽiteľných komunálnych
odpadov prostredníctvom obstarania komposteńv

6-2 Prehläd meľatelhých ukazovatelbv pÍojektu
Kód Názov

Počet zariadení na predchádzanie
vzniku odpadu

Zvýšená kapacita zariadení na
predchádzanie vzniku odpadov

Memájednotka Gelkovácieľová
hodnota

počet I 61 0,0000

I 690,5000

Príznak
rizika

Relevancia k Hp

UR

Typ závislosti
ukazovateľa

Súčet

súčet

P0558

P0708

Nezaevidované

m3

Áno

Nie UR

7. Iné rĺdaje na úrovni pľojektu

ITMS
2014+ Predmet podpory
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8. Rozpoěet pľojektu

8.1 Rozpoěet prijímatelä
Ě

t

I

slbjékt

Priame výdavĘ

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity:

Hlavné aktiviý projektu:

Skupina výdavku:

Nepriame výdavky

Konkľélny cieľ:

Podpoľné aktĺvity:

Skupina výdavku:

MESTO TURZOVKA

2l.43l.00l001 - B' Príprava na opätovné
odpadov Vrátane podpory systémoV triedeného
rozloŽiteľných komunálnych odpadov

3l 001 001 0 - l.l.l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie aľecykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

použite a zhodnocovanie so zameranĺm
zberu komunálnych odpadov a podpory

oprávnený výdavok
2l4L4690000l - Predchádzanie vzniku biologicky rozloŽiteľných
komunálnych odpadov prostredníctvom obstaľania kompostéroV

022 _ samostatné hnutelhé veci a súbory hnuteľných vecí

00 00 Zýšenie miery zhodnocovania odpadov zameranímrecykláciu podpora predchádzan ta vzniku odpadov
so na ich pÍÍpraVu na opätoVnépoužitie a

ldentiÍikÉtoľ (čo):

Ęška oplámcných výdavkov:

2oo 622,40 €

95,0000%

l 90 59l,28 €

l003l,12€

na ľecykláciu nie nebezpečných
predchádzania vzniku biologicky

003r4331

2oo 622,40ę

ĺ 99 000,00 €

l 99 000,00 €

oprávnený výdavok

1 622,40 ę

1 622'40 ę

3

a

3l 0L469Po0o'l _ Podporné aktivity

52l _ Mzdové výdavky

2 Rozpoěty partneľov

Zazmluvnená výška NFP
výška oprávnených výdavkov:

výška opránených výdavkov pre p]ojekty geneÍujúce přĺiem:

spoluíinancovania zo zdrojov EÚ a šR:

výška nenávľatného fi nančného pľíspevku:

spoltŕinancovania z vlastných zdrojov pÍijímateľa:

sa

Ms
14+ Predmet podpory

30.5.201 8 I 8:S9E 525
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Príloha č,.3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zrriuvy o poskytnutí NFP sl ži na určovanie vyšky vrátenia poskytnutého príspevku alebojeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti
na zistené porušenie pravidiel a postupov veĘného obstarávania v zmysle zíkana o Vo. Všetky percentuálne sadzby sa tykaj prípadov, keď konkĺétne
porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na vysledok Vo.

V prípade porušení pravidiel uvedenych v Pľávnych predpisoch ďalebo Právnych dokumentov tykaj cich sa obstarávaniazákaziek nespadajlicich pod zákon
o Vo bude toto porušenie s ohl'adom na uvedeny zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu ana zákl'ade tohto zaradenia bude určená ná.Jeźiaca
finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Pľijímatel'nepostupoval pri obstarávaní zákazky podl'a zálkona o Vo, avšak na tento postup v zmysle
pľavidiel uvedenych v Právnych predpisoch ďalebo v Právnych dokumentoch nebol oprávneny, bude určená finančná oprava vo vyške t0o vo z hodnoty
oprávnenych vydavkov s visiacej zákazky. Pokial'dané porušenie zadávaniazákazky nespadaj cej pod zákon o Vo nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení
uvedenych v tejto prílohe, v ška finančnej opravy sa určí vo vyške 5, l0,Ż5 alebo 100 vo zhodnoty zákazky a to podl'a závaźnosti porušenia.

Porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania pre zákazky obstarávané podlä zákona č). Ż512006 Z. z. o veĘnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorych predpisov

loznačenie,,Verejn obstarávatel"'savzťahujeajnaobstarávatel'avzmysle$8zákonaoVoaosobuvzmysle$7ziíkonaoVo

VeĘny obstarávatel'l neposlal oznámenie o vyhlásení veĘného
obstarávania publikaěnému radu a radu podl'a $ 23 ods. l zákona
o VO.

Pre toto porušenie sa vzťahujri aj všetky prípady, keď verejn
obstarávatel' zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovať podlä zá'kona o VO v zmysle $ 9 ods. 1, čo zárove
znamená nedodržanie postupov povinnosti zveĘ ovania zákazky,
nakol]<o veĘn obstaľávatel' neaplikovaním ziákonn ch postupov
s časne nedodrží povinnosť adekvátneho zveĘnenia zadávania
zákazky. Tieto prípady srí napr. : neoprávnenosť použitia vynimky zo
zákona v zmysle $ l ods. 2, až. 5 zálkona Vo, uzavretie zmluvy

V prípade nadlimitnych zákaziek,
v rámci ktor ch nebolo
oznámenie zverejnené v radnom
vestníku EU, ale zadávanie
zákazky bolo korektne zverejnené
vo vestníku Úvo sa uplat uje
finančná opravaŻS 7o

t00 VoNedodržanie postupov zveĘ ovania
zákazky v zmysle zifüona o Vo

1

oznámenie o whlásení veľeiného obstaľávanĺa. špecifikácia v s t'aĺrÝch oodkladoch
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25 va v prípade, že skrátenie
lehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 Vo zo zátkonnej lehoty

ustanoveny zákonomimitkratšia akobola
ona časť)adostipredloženie zlna bo(alepon kpredkladanieLehotaNedodržanie minimálnej zfüonnej

Iehoty na predkladanie pon k3

l00 vo - vzťahuje sa na kaŽd
z rozdelen, ch zákaziek

25 %o v prípade zákaziek v rámci
ktorych bol obídeny postup
zadáv ania nadl i mitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení
Vo v radnom vestníku EÚ;, ale
zadávanie zákazky bolo korektne
zverejnené vo vestníku Úvo.
Uplat uje sa na každri
zrozdelen chzákaziek

25vo v prípade, ak bol obídeny
postup zadáv ania nadli mitnej
alebo podlimitnej zákazky v
d sledku zahrnutia takej dodávky
tovaru alebo poskytnutych
služieb, ktoré nie s nevyhnutné
pri plnení zákazky na stavebné
práce doPHZ'

l0va - v ostatnych prípadoch
nedovoleného spájania

zákaziek

Verejny obstarávatel'porušil $ 5 ods. lŻ zákona o VO, ak namiesto
vy lr l ásen i a n adl i mi tn ej zákazky ro zde l i l pred met zákazky a r ealizov al
tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu
zad,ávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia
podlimitnej zákazky rozdelil pľedmet zákazky a realizova| tak napr' 2
zákazky podl'a $ 9 ods' 9 zákonao Vo, čím sa vyhol postu pu zadávania
podlimitnej zákazky.

Verejny obstarávate|'porušil $ 5 ods. 3 zákonao Vo, akzálkazkunapr.
na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebn ch pr6rc-, pričom dodávka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná krealizácii tychto
stavebn ch prác'

Nedovolené spojenie nes visiacich tovarov alebo služieb dojedného
postupu verejného obstarávania (pričom zálkazka nie je rozdelená na
časti), čo m že oblnedziť hospodrársku s ťaž' a mať za následok nízky
počet predlo žen ch pon k.

z zákona.p sobnostislužiebtovaru alebotohtovy atienas ledok
zaoto malakzákazky bypredpokladanej hodnotypráce dostavebné
napnne zákazkynle plnenívyhnutnéSUktoréslužiebposkytnutia

tovaru alebododávkyzahrnutie takejboalezákazkypodlimitnej
vanlapostupu zadáalebozákazkynadlimitnejpostupu zadávania

savy pouŽitiuhnťciel'omo zákazkypredrneturozdelenieIdeNedovolené rozdelenie predmetu
zákazky alebo nedovolené spájanie
predmetov zálkaziek

2

priamym rokovacím konaním
podmienok na jeho použitie.

podl'a $ 58 zákona o Vo bez splnenia
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25 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťažné
podklady je menej ako 50 Vo

lehoty na predloženie pon k (v
s lade s príslušnymi
ustanoveniami)

l0 %o v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťažné
podklady je menej ako 60 Vo

lehoty na predloženie ponrík (v
srílade s príslušnymi
ustanoveniami)

5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o srĺt'ažné
podklady je menej ako 80 Vo

lehoty na predloŽenie pon k (v
sri|ade s príslušnymi
ustanoveniami)

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o s ťažnépodklady Je
nepnmerane krátka porovnaní lehotou na predkladan le pon k, clm
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej s(lťažiVO vereJ om
obstaľávanr

Základná' sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci ,,Vyška
finančnej opravy", priěom konečn sadzbu finaněnej opravy je
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní
vyšky finančnej opravy je možné brať v vahu zmier ujrĺce faktory
vzťahujrice sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky
(admi n i strat ív ne zať aźenie, ťažkosti spočívaj ce v doručen í sríťažnycĹ
podkladov)

Stanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o s ťažné podklady (vzťahuje
sa pre verejn s(lťaž., s ťaž návrhov
alebo podl i mitnyc h zákaziek)

4

l0 vo v prípade žetoto skrátenie
bolo rovné alebo väčšie ako30 vo
zo zákonnej lehoty

5 vo v prípade akéhokol'vek iného
skrátenia leh t (e možné zníŽiť
až na hodnotu Ż7o, pokial'sa má
za to, že povaha a závažnosť
nedostatku neopodstat uje

5Vo

Verej n obstará vatel' skrátil lehotu na predloženle ponrik zmysle $
5 1 ods. I písm' b), avšak z d vodu nekorektného zveÍeJnenra
predbežnéhooznamenla nebol oprávneny na toto skrátenie

Nedodržanie mini málnej zákonnej
lehoty na predloženie Žiadosti o čast'2

2 Lehoty sti stanovené pľe užšiu s ťaż arokovacie konanie so zverejnenínr.
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Táto sadzba m že byť zníženána
l0 vo alebo 5 va v závislosti od
závažnosti porušenia

Ż5 vo

sríťažnych

záujprípady

lne alebosk senosťmaťuchádzač,a
povinnosťregi ne,lne alebodanej krajzástupcuspo aleboočnosť

UZ zriadenpo maťnapr subjektovvinnosťpodkladoch,
alebooznámenístanovenychpon kna vyhodnoteniekritérií eboaJalričastipodmienokz nezákonnychd vodupon kpodan la

ododradenímohli byťovtaemc alebobolio ked'Ideďalebo diskriminačné
podmienky časti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie pon k stanovené
v s t'ažnych pokladoch alebo oznámení

Neziákonné

9

táto sadzba m že byť znížená na
70 Vo alebo 5 Vo akpodmienky
časti/kritéľia na vyhodnotenie

ponrik boli uveden é v oznámení
(alebo kritériá na vyhodnotenie
pon k v s(lťažnychpodkladoch)
ale neboli dostatočne

25 Vos täžnych

a pod.neurčitonedostatočneupravenésu
pra kritériíresp uplatneniavidláu kritériplatneniau pravidláabsentuj

ych podkladochs ťaŽnked'aJalebohadocpodkloznámení/sriťažn ch
un te SU vedenéáhovostivy vrátanepon k,hodnotenie

naakritériboaJalech podkladochsrít'ažnpod l'ačastiupodmienkami sVnre s ladeSUoznámeníikovanépubťlčastienkypodmi
aJalebopodkladochibasu uvedenéríčastiPodmienky- podmienok ríěasti v oznátmení,

resp. vo v ,zve na predkladanie
pon k,

- kritérií na vyhodnotenie pon k
(a váh kritérií) v oznámení,
resp. v zve na predkladanie
ponrík alebo v sriťaŽnych

Neurčenie

8

táto sadzba m že byť zníženána
Ż5 vo, 10 vo alebo 5 va podl,a
závažnosti

100 Vo

opodstatnené.
postupovtakychtopouŽitiebolonenla abybez toho,zvereJ

bezkonaniarokovaciehom boaledial gusriťažnéhoprostredníctvo
a bezpečnostiobranyoblastizákazklzadáereJ vatel'obstaránV

zd vodnenie nezveĘ ne nia zákazky
a nedostatočnébezpečnosti

voasti branoblzálkaziekZadávanie

7

táto sadzba m že byť zníženána

25 Vo

|'a závažnosti10 Vo alebo 5 Vo

Verej

o VOustanovení zákondotknutych
podl'anle Je ikovaťaploprávnenypostuptakytozvereJnením. avšak

ta sokonanna rokovaciehozákladezákazkun zadáľobstarávatev
Prípady neopráv uj ce
rokovacieho konania so

pouŽitie
zveĘnením6

táto sadzba m že byť znížená na 5
vo podl'a závaŽnosti

10 7a

vestníku VO
pravyo vestníku EÚlvoredakčnej Úradnomformouskutočnosť

nezvereJnil trítovatel'verejny obstarápričomo bolačast) predlźená,
na žiadostipredIoženielehota(alebona pon kpredkladanieLehotapostupov zveĘ ovania

opravy oznámenia o vyhlásení
veĘného obstarávania v prípade

- predĺženia läľloty na
predkladanie ponrík

- predlženia lehoty na Žiadosti o
ěast'3

Nedodržanie

5

3 Lehoty sti stanovené pre užšiu s ťaž arokovacie konanie so zverejnením.

-*--

Ł G
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Ż5 vo
za následokmaloco

splneniavyhodnoteniapocasupravenéboličastiPodmienky
čo malo zao ríčasť

po otvoreníprava častipodmienok s tnaže

podlimitn zákazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktoré nie s
intelektuálnej povahy, bežne
dostupnych na trhu, prostredníctvom

Porušenie zadávať

trhoviskaelektronického

Táto sadzba m že byť zníźenána
5 vo v závislosti od závažnosti
porušenia

V prípade zrealizovanych prác,
ktoré neboli zverejnené,
zodpovedaj ca hodnota prác je
predmetom 100 vo finančnej

10 Vo

ponuky 4
VUpre kvalifikovanejpríprarozhodnéle pre uchádzačovinformác

resp. rozhoduj ceneobsahujevšeobecne,opísanyneurčitynejasny Je vnedostatočnpodkladochsríťažn chzákazkypredmetuOpisNedostatočne pľedmet zákazkyopísany

Táto sadzba m že byť zníženána
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od

25 Vo

závaźnosti

nomvereJVO vanlobstarás thžiotvorenejkprekážkyneopodstatnené
vytváraj ualebopre uchádzačovprístuprovnakynezabezpeěia

ZEtakšpecifické,su prílišktoréštandardovtechnickychUrěeniešpecifikácie predmetu
diskriminaěné

Technické
zákazky sĹl

11

Táto sadzba m že byť zníženána
70 vo alebo 5 vo v závislosti od

25 Vo

závaźnosti i

vereJnomVO obstarávanísuťažiotvorenejkprekážky
neopodstatnenév vytvárajkypoźiadadanéboaleuchádzačov

preprístuprovnakySA nezabezpeč,ízákazkyk predmetuprimeranésu
a ntenes visiapre ktorézákazku,'viekpožiadaminimáInychUrčeníměasti nes visia a nie s

primerané k predmetu zákazky

a Vec C-340l02 (Eur pska komisiď Francrizsko) a vec C-299/O8(Eur pska komisia / Francrízsko)5 Povinnosť zadávania podlimitnych zákaziekbežne dostupn ch na i.ľ,i p.ort."aníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v $ 155m ods. l3 zákonao VO.
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25 Vo

Táto sadzba m že byť zníŽená'na
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia

Písomné zachytenie pľocesu t kajríceho sa konkrétneho pridel'ovania
bodov pre každrĺ ponuku je nejasny/neoprávneny/nedostatočn
z h lädiska transparentnosti alebo neexi stuj e.

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky
podstatné prvky vyžadované zákonom o Vo

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba
niektor m záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o vysledku vyhodnotenia ponrik niektor m
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako nerĺspešní

VeĘn obstarávatel'porušil povinnosť podl'a $ 33 ods. 6 zákona o VO
o vetlenie alebo dokladov

Nedodržiavanie zásady
transparentnosti ďalebo rovnakého
zaobchádzania počas postupu
zadávania zákazky

t7

25 Va

Táto sadzba m že byť zníźenána
70 va a|ebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia

Počas hodnotenia uchádzačov/zá,ujemcov, boli ako kritéria na
vyhodnotenie ponrik použité podmienky časti alebo neboli dodrŽané
kÍitéria na vyhodnotenie ponrĺk.

Počas hodnotenia uchádzač,ov lzáuj emc ov neboli dodrźané podmienky
rĺěasti alebo kritéria na vyhodnocovanie pon k (resp. podkritériá alebo
váhy kritérií) definované v oznámení alebo v sriťažn ch podkladoch,
čo malo za následok lyhodnocovanie ponrík v rozpore s oznámením a
srĺťažnymi podkladmi Príklad: Podkritéľia použité pri zadaní zákazky
neslivisia s kritériami na vyhodnotenie ponlik uveden1ími v

h podkladoch

Vyhodnocovanie pon k
uchádzaěov lžiadostí o ríčasť záuj emcov
V rozpore s podmienkami ričasti
uvedenymi v oznámení a s ťažn ch
podkladoch al alebo vyhodnocovanie
pon k uchádzačov V rozpore s
kritériami na vyhodnotenie ponlik a
pravidlami na ich uplatnenie

l6

Ż5 7o

Táto sadzba m že byť zníźenána
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosÍi porušenia

Podmienky ričasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok ěasti, ěo malo za následok vyl čenie
uchádzačovlzáujemcov, ktorych ponuka by bola prijatá, ak by sa
postupovalo podl'a zverejnenych podmienok časti.

Uprava podmienok časti po otvorení
pon lďžiadostí o ěasť, čo malo za
následok nesprávne vyhičenie
uchádzač,alzáujemcu

15

Táto sadzba m že byť zníźenána
lo vo a|ebo 5 va v závislosti od
závaŽnosti porušenia

uchádzačovlzáujemcov, ktorych ponuky by neboli prijaté, ak by sa
postupovalo podlä zveĘnenych podmienok ličasti.

následok nesprávne prijatie ponuky
uchádzač,al žiadosti o časť záujemcu

&s
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I00 vo hodnoty dodatočnej
zákazky

V prípade' že všetky dodatočné
hodnoty prác ltov arov lslužieb
v dodatočny ch zákazkách
nepresahujri 20 Vo z hodnoty
p vodnej zákazky a s časne táto
hodnota dodatoěnych zákaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadli

práce/služby

anla.konna priameho rokovaciehopoužitiepodmienkysplnené
resp. nebopname konanie,rokovacieJ pouŽitét. nebolostarávaní,ob

nomo vereJso zákonomsriladezadanéneboli
nazákazkynom dodatočnévereJo aleobstarávanizákona

amrustanoveniS evantnymirelsríladezadanazákazka bolaP vodnáZákazka na dopl ujríce
alebo služby (ak takáto
predstavuj e podstatnli modifikáciu
p vodn ch zmluvn ch podmienoke)
bola zadaná bez použitia rokovacieho
konania bez zveĘnenia, resp.
priameho rokovacieho konania,

- ďalebo dopl uj ce práce alebo
služby boli zadané V rozporę
s podmienkami uvedenymi

stavebné práce
zákazka

Ż5

Hodnota zníźenia rozsahu
Plus
25 vo z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu

Zá,'kazka bola
zníżen rozsah

zadaná v s lade
zákazky.

o Vo, ale následne bolso zákonom
Zníżenie rozsahu zákazky

24

25 Vo zceny zmluvy

plus

hodnota dodatočnych vydavkov
z plnenia zmluvy vychádzaj cich
z podstatnych zmien zmluvyuzatvorilVeĘ

o VozźkonaodsI 0a
sorozpore zákazomdodatokvatel'obstarán

zmenuoidesa 8,podstatnprípadedanomctprípadukprípadu v odnevy pos diťvźdhnutnéJele cenyealebomateri álovšpecifikác
podmienokplatobnychzmluvypredmetuna realizáciuIehoty

asa prác,rozsahupovahyucetykajuzatvorenej zmluvypodmienok
náležitostipodstatnéboli doplnené/zmenenépodpise zmluvyPozmena ěastí podmienok

uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v s t'ažn ch
podkladoche

Podstatná

23

RealÍzácia

100 Vo

7alebo
s dnymzodpovednymemcom preukázan'záujalebouchádzačom

aímatelbmonvereJ lbm/prijbstarávateymmedzizauJmoviktKonflKonflikt záujmov
Ż2

':;;i;łr:;Ž;;ori*'"' verejné obstarávąnie ną łźklade v.ykonania kontroly verejného obstąr vąnią, alebo Ro (bližšie podrobnosti viď. Metodick potqn CKo ku

Ľ:i2:]';fľjľi lt?r'"*n' 
di Frutta SpA' t200a] ECR I- 380l odst. l l6 a l l8, Vec C-34lĺOz,Eur pska komisia v. Fracrizsko t20o4] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall

9 Vid'poznámku pod čiarou č. 8

ą

-:

$
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Táto sadzbam že byť znížená' na5 vo podl,a zavaznołi

10 Vo.
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Porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania pre zá'kazky obstarávané podlä zákona ě.343/2Ol5 Z. z. oveĘnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorych predpisov

|2 označenie,,VeĘn obstarávatel"'sa vzťahuje aj na obstarávatelä v zmysle s g zvoa osobu v zmysle $ 8 ZVo

- vzthhuje sa na každ
zrozdelen, ch zákaziek
lOO 7o

nanesunlektoré
botovaru alevkydodátakejzahrnutiealebozákazkypodlimitnej

postupu zadávaniaalebota zákazkyimitnejnadlpostupu zadávan
sac použitius vyhnríťielbmzálkazkyo predmeturozdelenieIde

zákazky alebo nedovolené spájanie
predmetov zákaziek

rozdelenie predmetuNedovolené

2

V prípade nadlimitn ch zákaziek,
v rámci ktor1ích nebolo
oznámenie zveĘnené v radnom
vestníku EU, ale zadávanie
zákazky bolo- korektne zveĘ nené
vo vestníku Úvo sa uplat uje
finančná oprava25 vo.

Finančná oprava 25 vo sauplatní
aj v prípade, źe z kazka na
poskytnutie služby bola nesprávne
zaradenádopľflohy č. 1 kzákonu
o Vo a malo ísť o nadlimitnrí
alebo podlimitn zákazkll, ale
veĘné obstarávanie bolo
vyhlásené ako zákazkas nízkou
hodnotou a korektne zverejnené
na webovom sídle prijímatelä
a na osobitnom mailovom
kontakte

I00 Vo

PÍe toto porušenie sa''vzt'ahujrí aj všetky prípady, ked' veĘny
obstarávatel' zadal . -zákazku 

priamo, ue" 
' 
'iln"ĺa |ovinnostipostupovať podl'a ZYo v zmysle $ t0 ods' l, ěo zárovei znamená

nedodržanie postupov povinnosti zverej ovania zákazky, natoltoveĘny obstarávatel' neaplikovaním záŕonnych postupov sričasne
nedodrží povinnosť adekvátneho zveĘ neni a rádá, iniu rŁu"ty. ľĺ"to
prípady ̂ s napr.: neoprávnenosť pouźitia v nimky zo ZYo' ,zmysle $ 1 ods. 2 až D ZYO, uzávretie zmíuvy piiu-yrn rokovacím
konaním podlä $ 81 'Zvo bez splnenia podmienot na.jeľlo pouzĺtĺe
alebo nezveĘnenie zákazky s nízkou hoänotou nad 15 oooEUR na webovom sídle prijímaÍeľa anesplnenie si povinnosti zaslať
informáciu o tomto zveĘnení na osobitny mailov Ĺ*ruL,
zakazky cko@ v I ada. go v. s k.

VeĘny obstarávatel'1e9ľ1i1e zaradil predmet zźil<azky pod služby
uvedené vprílohe č. 1 k ZYo, na zák|áde čoho nedoárzal postupy
zveĘliovania.

a o27 ZV$podl'araduraduvanla pubIikačnémuobstará
o veĘnéhovyhláseníoznámenieneposlalobstarávatel'l 2eĘnyV

o vozákonazmyslezákazky
zveÍeJnovanlapostupovNedodržanie

I

oznámenie o v

$ --1
Strana 10 z 18



v pľípade, že skrátenie
Iehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 vo zo zákonnej lehoty.

25 Vo

nenlaZ d voduavšaksm. zvobŻods66
zmyslena ponrikpredloženieSkrátil lehotuobstará vatel'VeĘny

kľatšia m.zákonoustanovenmltliakobola
o ěast)na Žiadostiozenlepred(alebopon kna predkladanieLehota

pon kna predkladanielehoty
mĺ ziíkonnejimálnejNedodržanie

J

ktorych bol obídeny postup
zadáv ania nadl i mitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení
Vo v radnom vestníku EÚ;, ale
zadávanie zákazky bolo korektne
zverejnené vo vestníku Úvo.
Uplat uje sa na rahi
zrozde|en, ch zákaziek' v rámci
ktoĘ bol nedovolenym
rozdelením obídeny pľísnej ší
postup vo veĘnom obstarávaní.

25vo v prípade, ak bol obídeny
po stup zadáv ania nadl i mi tnej
alebo podlimitnej zákazky v
d sledku zahrnutiatakej dodávky
tovaru alebo poskytnutych
služieb, ktoré nie s nevyhnutné
pľi plnení zá'kazky na stavebné
práce doPHZ.

l0vo - v ostatn ch prípadoch
nedovoleného spájania
r znorodych zálkaziek, ktoré
mohlo obmedziť hospodársku
s ťaź

zá,kaziek, v rámci25 vo v prípade

VeĘny obstarávatel'porušil $ 6 ods. 16 Zvo,ak namiesto vyhlásenianadlimitĘ zákazky rozdelil predmet zákazky arealizovaliak napr.dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesio vyhlásenia podlimitnej
zákazky rozdelil predlnet zákazky arealizovaliak nup.. 2 zákazkys nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadárvinia podlimitnej
zákazky.

Verejny obstarávatel'porušil $ 6 ods. 16 zvo, ak zĺlkazku napr. nadodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnuj dopodlimitnej zákazky na realizáciu stavebnych p.,ĺ", pričom dodávkapredmetného tovaru by nebola nevyhnutná krealizác1i tychto
stavebnych prác.

Nedovolené spojenie nes visiacich tovarov alebo služieb do jedného
postupu veĘného obstarávania (priěom zákazka nie je rozdJlená na
časti), čo m že obmedziť hospodársku s ťaź a mať za následok nízky
počet predIo źen ch pon k.

z zvo.p sobnostislužiebtovaru alebotohtovy atienásledok
zamalotobyakzákazkyhodnotypredpokladanejdosta pracevebné
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vo v prípade. ak lehota na
prijímanie žiadostí o sriťažné
podklady je menej ako 50 Vo
lehoty na predloženie pon k (v
s lade s príslušnymi
ustanoveniami).

l0 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťažné
podklady je menej ako 60 Va

lehoty na predloženie pon k (v
s lade s pľíslušnymi
ustanoveniami).

5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťaŽné
podklady je menej zko 80 Vo

Iehoty na predloženie ponlik (v
s lade s príslušnymi
ustanoveniami).

Ż5

Základná, sadzba finaĺčnej opravy je uvedená v stĺpci ,,Vyškafinančnej opľavy", pričom konečnrí sadzbu finančnej opráuy .1"potrebné určiť na individuálnej báze (prípadod prípadu)."Pri určovaní
uyĺkł finančnej opravy je moŽné brať v rĺvahu zmierĺuirĺce faktory
vzt'ahuj ce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky
(administratívne zaťaŽenie, ťažkosti spočívaj ce v doručení s ťaźn ch
podkladov). V prípade, źe s ťažné podklady boli až do
uplynutia lehoty na predkladanie ponrÍk zverejnenév profile a verejny
obstarávatel' k nim poskytol bezodplatne neobmeäzen , pln a
priamy prístup prostredníctvom elektronickych prostriedkov, finančná
oprava sa neuplat uje.

pnJ

obstarávaní.
VO vereJnomotvorenej s ťažikprekážkasa neopodstatnenávytvára

clmna pon k,sanporovn predkladanielehotounepnmerane kľátka
o ady Jepodklna s ťaźnéŽiadostílmanlestanovenáLehota

žiadostí o srĺťažné podklady (vzťahuje
sa na veĘn s ťaž,, sriťaž návrhov
alebo podl i mi tné zákazky b ez v y užitia
elektronického trhoviska)

lehoty na prijímanieStanovenie

4

l0 vo v prípade Že toto skrátenie
bolo rovné alebo väčšie ako 30 vo
zo zákonnej lehoty.

5 vo v prípade akéhokol'vek iného
skrátenia leh t (e možné znítiť
až na hodnotu Żvo, pokial' sa má
za to, že povaha a závažnosť
nedostatku neopodstat uje

atnenie 5Vo

oznámenia v lehotách uvedenych
skrátenie.

nebol oprávneny na totov zákone
lehoty na predloženie žiadosti o časťl3

minimálnej zákonnejNedodržanie

13 Lehoty sti stanovené pre užšiu s ťaž arokovacie konanie so zveĘnením.

$
-Ě

(&
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25 Va

oznámeníalebo

alalebopodmienky

stanovenépon kvyhodnotenie nakritériariucas
alaleboNezákonné

VS

tá_to sadzba m že byt. zníźená' na
l0 7o alebo 5 ?o, akpodmienky
tičasti/kritéria na vyhodnoten ié
pon k bo]i uvedené v oznámení
(alebo kritérlána vyhodnotenie

Ż5 vo
podmienok rĺčasti v oznámení,
resp. vo v ,zve na predkladanie
pon k,

s ťažnychalebopon k
na predkladanieresp. v ,zve

l,oznamena kľitérií)váh(
pon ka vyn hodnotenieIkritéri

táto sadzba m že byt. znížená na
Ż5 To. lo vo alebo 5 vo podl.a
závažnosti.

10O Vo

Vopodstatnené. postupotakychtopoužitieboloabytoho,nenla bezzvereJ a bezkonanrokovaciehoo alebogudialéhslit'aŽnprostredn íctvom stibezpečnoobranyastioblzákazkuzadáľobstarávateereJnyV

nenla zákazkynezvereJlevodnenzd
nedostatočnéa bezpečnosti

obranyoblastievan zákaziekZadá

100 Vo

VeĘ

I zvoustanoven podläaplikovat'Je oprávnenynlepostuptakytoavšakkonania, rokovaciehopnamehona adezákllzákazkuzadáo I'n bstarávatevkonaniaľokovacieho
amehopnpoužitievnenéeopráN

takyto
o zvoveníustanutychdotkn podl'aap vat'ikoJen oprávnenpostupavšak sozveĘnením, konaniarokovaciehona adezáklzákazkuzadávatel'ereJn obstaráV

táto sadzba m že byt' znížená na 5
Ta podl'a závažnosti.EIJ/vovovestníku vestníkuvvyopra Úradnomredakčnejformouskutočnost' nezveĘnil ttovatel'obstarávereinypričomo bolaučast) na

prípade

ríčasťl.ĺ
ona žiadostiIehotypredÍženia

le pon kadanpredkl
naIehotypredĺženi

Vvantaobstaráverejného
o vyhIásenívy

la Lehoty stĺ stanovené pre uŽšiu s ťaž arokovacie konanie so zvere.inením.
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5Va

postupvanle pouŽinana obstarátrhu aledostupnychpovahy beźne
intelektuálnejsunlektorésluŽieb,poskytnutietovaru alebododanie oideakzvo,I 2az II 09spodlänepostupovalereJ n vatel'v obstaráV

podlimitnrí zákazku na nĺíkup tovarov,
alebo služieb, ktoré nie s

povinnosti zadávaťPorušenie

bežne

14

Táto sadzba m že byť zníženána
5 vo v závislosti od závažnosti
porušenia

V prípade zrealizovan'ch prác,
ktoré neboli s častbu opisu
predmetu zákazky, zodpovedaj ca
hodnota prác je predmetom 70O vo

lO Vonedostatočny

ponuky
VUpre kvalifikovanejpríprapre rozhodnéuchádzačovleinformác ucerozhodujresp. neobsahujevšeobecne,sanyopíneurčitynejasny Jepodkladochs ťažn chzákazkypredmetuOpisopísany predmet zákazkyNedostatočne

13

Táto sadzba m Že byť zníženána
lo vo alebo 5 vo v závislosti od
závatnosti porušenia.

25 Vo

otvorenej

valentu.ekvimožnostialebo
mrestoalebotyp,l, oblasťpatent,označenobchodnépostupbnyvyľo v robcunavaJ konkrétnehosa uvoIáodpožiadavkyickéTechn vanvereJnom l.VO obstarástĺtäžikprekážkyneopodstatnené

vytvárajpre alebouchádzačovprístuprovnaknezabezpeěia zetakls špecifické,su prílktoréštandardovrcenle technickychUšpecifikácie predmetu
diskriminačné

Technické
zákazky s .

1Ż

Táto sadzba m že byť zníženána
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti i porušenia

25 Vo
Určením

alebo
preprácstavebnychuskutoěnenychboaleslužiebposkytnutychtovaru,

zoznamu dodávoksa ozenluk predlvlazuceneprimerané požiadavky
naprnom anlvereJvo obstarás ťažiotvorenejkprekážky

neopodstatnenévytváraj upožiadavkydanéalebouchádzačov preprístuprovnakysa nezabezpeč,ízá.kazkypn predmetukmeranésu
a nleVIsranesupre ktorézákazku'požiadaviekminimálnych

primerané k predmetu zákazky
Podmienky nes visia a nie sríčasti

l1

m že byť zníženána
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia.

Táto sadzba

44 ods. 12ZVO
nakritériínezákonnychpoužitieregi ne,alebokrajinedanej

sk senosťmaťuchádzač,apovinnosťrne regi ne,alebokrajdanej
zástupcualebou spoločnosťzriadenĹlzektov maťsubjhospodiárskych

'5 Vec C-340l02 (Eur pska komisiď Francrízsko) a vec C-299/o8 (Eur pska komisia / Francrizsko)

$ +-
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Táto sadzba m žebyť zníženána
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia.

Ż5 va

Zápisnica z vyhodnotenia ponrík neexistuje.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky 1baniektorym záujemcom.

nej asny/neo práv nen / nedostatočny
neexistuje.alebotransparentnostiZ skahl'adi

eJponukupreV každĹlbodo
pridelbvaniasa konkrétnehoprocesu t kajrícehozachyteniePísomné

transparentnosti ďalebo rovnakého
zaobchádzan ia počas postupu
zadávania zákazky

ie zásadyNedodržiavan

18

Táto sadzba m že byť zníženána
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia.

Ż5 vo

hodn oteni a uchádzač,ov / záuj emcov
alebo kritéria na vyhodnocovanie

ĺĺal. vanravereJ obstaránéhopodmienkyktouchádzačvyl ěenystĺtäže zobolked'aJ prípadovsa tkaporušeniatypvedenyUuchádzač,a. spešnéhourcenlea nesprávnepodkladmia ymisríťaŽnoznámením srozporepon kvyhodnocovanieZA edoknasmalocopodkladoch, s ťažn chalebooznámenídefinovanékritéri0váhyalebo podkritériá(prípadnepon kčasti podmienkyneboli dodržané
Počas

napra kritériíuplatnenievidláalebopon kvyhodnotenie nakritérianeboli dodržané
Poěas hodnotenia

V rozpore s podmienkami časti
uvedenymi v oznámení a s t'ažn ch
podkladoch at alebo vyhodnocovánie
pon k uchádzačov v rozpoľe s
kritériami na vyhodnotenie pon k a
pravidlami na ich uplatnenie.

záujemcov

t7

Táto sadzba m že byť zníženána
70 va alebo 5 va v závislosti od

25 Vo

závažnosti

časti.podmienokzveĘnenychpodl'apostupovalo sapru atá', ak bybolabyponukaktorychuchádzačov/záujemcov vyza l čenienásledokmalocoěasti,podmienok splneniavyhodnoteniapočasupravenéčasti boliPodmienky

následok nesprávne vylríčenie
uchádzač,ďzáujemcu

zamaloo cočasťpon Vžiadostí
po otvoreníčastiprava okpodmien

t6

Táto sadzba m že byť zníŽenána
lo vo alebo 5 vo v závislosti od

25 Vo

senra.závažnostt

pru
časti.podmienokzveĘnen chpodl'apostupovalo sabyne até,akbolibyponukyktorychuchádzač, ov lzáuj e mc o v

o líčasťstípon lďžiadoprijatieza následokmalocočasti,podmienok nenlata splvyhodnotenupra počasvenéčasti boliPodmienky

následok nesprávne prijatie ponuky
uchádzačal žiadosti o časť zaujemcu

zamaloo cočasťpon Vžiadostí
po otvorenírĺěastiprava podmienok

15

s tlaže

vzt'ahuj
.20IIdovanlena obstaráné e sa(zvo6az IJs Ipostup podllaalebozvo1 7$podlädostupn, ch prostredníctvom

elektľonickéhotrhoviska
na trhu,
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I

Ż5 vaAk sa pri určitej zálkazke javí ponuka ako mimoriadne nízka
vo vztähu k tovaru, stavebnym prácam alebo službe a verejny
obstarávatel' pred vyl čením takeito ponuky písomne nepožiada

Odmietnutie mimoriadne nízkej
ponukyŻŻ

25 Vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
l0 7o alebo 5 vo v zá*islosti od
závaźnosti porušenia.

V rokovacom konaní so zveĘnením p vodné podmienky zákazky
boli podstatn m sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na
v yh l ás en ie nov ej zákazky ďal ebo zme n ou pod mien ok zákazka pr esta|a
spl ať podmienky od vod uj ce pouŽitie rokovacieho konania so
zveĘnením.

V rámci rokovacieho konania so
zveĘ nením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uveden ch v oznámení alebo
v s ťažn]ch podkladoch16

Żl

Ż5 7o

Táto sadzba m že byť znížená na
70 %io alebo 5 vo v závis|osti od
závatnosti porušenia.

V kontexte veĘnej alebo užšej s ťaže veĘn obstarávatel'rokuje
suchádzačmilzáajemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v sliťažnych podkladoch.

Rokovanie v priebehu sriťaže

Żo

Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
l0 va a|ebo 5 va v závislosti od
závaŽnosti porušenia.

Verejny obstarávatel' umožní uchádzačovlzáujemcovi modifikovať
(zmeniť) jeho ponuku poěas hodnotenia pon k

Modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia pon k

t9

Nezaslanie oznámenia o vysledku vyhodnotenia pon k niektorym
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako ne spešní.

Verejny obstaľávatel' porušil povinnosť podlä $ 40 ods. 4 Zvo
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predloženych dokladov vždy,
ak z predloženych dokladov nemožno posrídiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky ričasti.

l Limitovan)l stupe flexibility m že byť aplikovateľn1/aplikovany n a zmęny y zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej
implementáciu nie srí stanovené jasn m a presn m sp soborn v oznámęní alebo v sriťažn1ích podklad och (C-496l99, bod l l8). Keď takáto možnosť nie je predpokiaáaná (nie
je uvedená v s ťažnych podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sri nepodstatného charakteru. Zmena je povaŽ.ovaná za podstatnr1 ak:

l. Verejn obstarávatel'zmení podmienky tak, že ak by boli sríčasťou p vodnej zákazky, tak by sa zričastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli vp vodnej
zátkazke:

2' zmeny umož uje zadaniezákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovan ;

3' verejn obstarávatel'rozšíri rozsah zákazky obsahujríci tovary/sluŽby/práce, ktoré p vodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomick rovnováhu v prospech víťaza sp sobom, ktor p vodná zákazky neumož ovala.

ęs
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plus

hodnota dodatočnych vydavkov
Z plnenla zmJuvy vychádzaj cich
z podstatnych zmien zmluvy.

z ceny zmluvy25 Vo

100 Vo
sudnymalebo zodpovednympreukázanzáujemcomm aalebo mate lbmuchádzačo ntlprUtarávatel'on obsvereJ ,mmov medzizáujKonflikt

záujmov|7Konflikt

=
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l00 va hodnoty dodatočnej
zákazky

V prípade, že všetky dodatočné
hodnoty stavebnlich
prác/tovarovlslužieb
v dodatoěny ch zákazkách
nepresahuj Ż0 ?o z hodnoty
p vodnej zákazky a s ěasne táto
hodnota dodatočnych zákaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej zákazky,
m že byť finaněná oprava zníŽená
na Ż5 vo zhodnoty

zákaziek.

ne 8 zvo$ 1podmienky podl'aboli splnenéslužbyalebo
tovaryna prace,stavebnézvy dopl ujricepožiadavkyd voduzmlu

sneJkoncealebona zmenu rámcovej dohodyzmluvyaleZVo
arTuus stanovenirelevantnymis ladezadarlázákazka bolaP vodnáZákazka na dopl uj ce stavebné práce,

tovary alebo služby bola zadaná
v rozpore s pravidlami podlä $ 18
zálkonao Vo8

26

Hodnota zníženia rozsahu

25 7o z hodnoty koneěného
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu
zákazky je podstatné).

Plus
Zníženie rozsahu zákazky nieje podstatné, akje nižšie ako
1. l0 7o v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie
sluŽby a nižšie ako 15 vo v prípade zákaziekna stavebné práce,
Ż. 25vo v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákaziy vyplynula
z okolností, ktoré veĘny obstarávatel' nemohol pri vynaloŽení
náleźitej starostlivosti predvídať a zníźením rozsahu sa nemení
charakter zmluvy, rámcovej dohody.alebo koncesnej zmluvy azárovel
p vodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje
jasné, presné a jednoznačné podmienky jej pravy, vrátane pravy

e vo väzbe na zmluvnli cenu.sa

bolo podstatné.zákazkyrozsahupncom zmzemezákazky
so zníźenyrozsahV ledne bolale naszvo,sriladezadanábolZákazka

ceny.

Zníženie rozsahu

Zníženie rozsahu zá.kazky

Ż5
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Prĺloha Č. 4 Zmluvy o poskytnutĺ NFProbný rozpočet projektu

aktiviý projektu Podporné aktivity

tá'

I'a

:h

2

ch

lnu

ĺ99 000,00

ĺ99 000,00

165 833,33

ĺ65 833,33

1622,401297,92

1622,40

103,001610

1,25

Mesto Turzovka

urzovkaTmestekompostéroVdomácíchobstaranímBBOikuvznlePredchádzan

hnuteľné veci a
hnutel'ných

mesiac521 Mzdové vrldavky

taobstaran

(celkové
rozložitel,nýchbiologicky

kompostérov
vzniku

obstarania
Predchádzanie

prostredníctvom
projektu

Ędavky
odpadov
ałÍivityHlavné

kompostér do ĺ000 litrov

ĺnterný

nepriamevnenéoprá(celkovéaktivityPodpornéprojektuaktivity
pojektu)

Podporné

manaŽér -
zmluva)

Skupĺna výdavkov
N:Łov nýdavku

cena bez DpH Cena celkom
s DPH IEUBI

Cena celkom bez
DPH IEURI

Memá Počet
jednotka jednoťek

prijímatelb:

projektu:

nyt'


