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Európska únla s l AOPERACNY PROGRAM
KVALITA ŽtvoĺuÉxo PRoSTREDlA

Poskytovateľom

názov:

sídlo:

tČo:

DlČ:

konajúci:

Prijímate!bm

názov:

sídlo:

lČo:
konajúci

a E Európsky fond ĺegionálneho roľoja :!oY:N5íÁ:ioVÁctiÁ

zMLuVA o PoSKYTNUTí NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRíSPEVKU

číslo zm tuvy: xŽp-poą-s c43t-2ot7 -tg l H252

TÁTo ZMLUVA o PoSKYTNUTí NENÁVRATNÉHo rlĺrlłĺrlčruÉHo PRíSPEVKU je uzavretá podľa $ 269
odsek 2 zákona č.5B/r99L Zb. obchodný zákonník v zneníneskorších predpisov, podľa 525 zákona
č. 292/zoL4 Z. z. o príspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych ainvestičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 5 20 odsek 2 zákona
č.523/2oo4 7. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

!

v zastúpení

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo: Bajkalská 27,827 99 Bratislava
lČo: oo oo2 8o1
konajúci: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadĺaceho orgánu
sprostred kovate ľským orgá nom č. 21'/ 2oL5 /5. 1 zo d ňa 2 1.a príla 20].5.

(d'a lej le n,,Poskytovatel"')

M i n isterstvo životného prostred ia Slovenskej re pu bl i ky
Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava
42L878L0
2023LO6679

lng. László Só|ymos, minister

Mesto Turzovka
Stred 178, O2354 Turzovka
00 314 331

JUDr. Ľubomír Golis, prĺmátor

a

(d'a lej le n,, PrijímateI"')

(Poskytovateľ a Prĺjímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú d'alej spoločne aj ako ,,ZmIuvné strany"
alebo jed notlivo,,Zmluvná strana")

1



ł-
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PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanĺe žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (d'alej ako ,,NFP"), Poskytovateľ overĺl podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol
o žiadosti o poskytnutĺe NFP predloženej Pr'ljímateľom (V postavení žiadateľa) podľa 519 odsek8 zákona č. Ż92/201'4 z. z' o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a ĺnvestičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpĺsov
(d'alej len ako ,,zákon o príspevku z EŠlF") tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadostĺ.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o schválení žiadosti o poskytnutĺe NFP zo dňa t4'o3.2ol8, v súlade s právnymi predpismi
uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy
o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1

L1,

L.Ż

1..3

ÚvooľÉ USTANoVENlA

Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej ĺstoty Zmluvných strán defĺnície, ktoré
sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné
podmĺenky (d'alej ako ,,vzP"). Definície uvedené v článku ]- VZP sa rovnako vzťahujú na celú
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d'alšĺe prílohy zmluvy.

Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych
predpisov uvedených v záhlaví označenĺa zmluvy, na základe vydaného rozhodnutĺa o schválení
žiadosti o poskytnutie NFP podľa 519 ods. 8 zákona o príspevku z rŠlr. Pre úplnosť sa uvádza,
Že ak sa v texte uvádza ,,zmllva" s malým začĺatočným písmenom ,,z", myslísa tým táto zmluva
bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenĺe príloh zmluvy, kedy sa
používa slovné spojenĺe ,,prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP', čo výlučne pre tento prípad zahŕňa
aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy
pred podpĺsmi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

S výnimkou odsek 1.L tohto čĺánku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začĺatočným písmenom a pojmy definované Vo
všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠlF a v lmplementačných
nariadeniach majú taký istý význam, ked' sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP;
v prípade rozdielnych definícií má prednosť defĺnícia uvedená v Zmluve o poskytnutí
NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začĺatočným písmenom majú ten ĺstý význam v ceĺej Zmluve
o poskytnutí NFP, pričom ĺch význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v ĺnom
gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným
písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ĺde o defĺnovaný pojem;

slová uvedené:

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

(iĺ) v jednom rode zahŕňajú aj ĺný rod;

(iiĺ) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnĺcké osoby a naopak;
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(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo
Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EšlF, odkazuje aj na akúkoľvek ich
zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpĺsy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam
privýklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

V nadväznosti na ust. 5 273 obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné
podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnostia postavenie Zmluvných strán, rôzne
procesy pri poskytqvaní NFP, monitorovanie a kontrola prĺjeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí,
ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj d'alšie otázky, ktoré medzi
Zmluvnýmĺ stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
Akákoľvek povinnosť vypl'ývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných
podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo Vtejto zmluve. Vprípade
rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť
úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

PREDMET a Účel zMtUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi
na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadostio NFP:

Názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského
úradu v Turzovke.

Kód projektu v ITMS20L4+ : 31O}4LH252

Mĺesto realizácie projektu : Turzovka

Výzva - kód Výzvy : oPKZP-Po4-sc43I-2o17-1g

Použitý systém financovania : Predfinancovanie

Refundácia

(d'a lej ako,,Projekt").

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to
poskytnutím NFP v rámci:

operačný program: Kvalita žĺvotného prostredia

Spolufinancovanýfondom: Európskyfondregionálnehorozvoja

Priorĺtná os: 4

lnvestičná priorita: 4'3

Špecifický cieľ: 4'3.L

Schéma pomoci: Neuplatňuje sa

(schéma štátnej pomocĺ/pomoci de minimis)

na dosĺahnutie cieľa Projektu:

ĺ
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- cĺeľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu defĺnovaných v Prílohe č'

2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného
ukazovateľa bud' k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby
Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkamĺ uvedenými v článku 71- všeobecného
nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

Poskytovateľ sa zaväzuje , že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za
účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a

v súlade s ustanoveniamĺ Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,

v súlade so Systémom riadenia EŠlF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkýmĺ
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak bolĺ Zverejnené, vrátane
Právnych dokumentov a v súlade s platnýmĺ a účinnými všeobecne záväznýmĺ právnymĺ
predpismiSR a právnymiaktmi EÚ'

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, pouŽĺť ho v súlade s podmĺenkamĺ stanovenýmĺ v
Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej

Yýzvy, vsúlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realĺzovaťvšetky Aktĺvĺty
Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované
Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to
vyplýva z definície pojmu Realĺzácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na

preukázanie plnenía cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný

udeliť alebo zabezpečĺť udelenĺe všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo
vĺacených Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktoni udelenie súhlasu

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumĺe napríklad súhlas s poskytovaním údajov

z informačného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutĺa príspevku, ktoré Poskytovateľ uvĺedol v príslušnej Yýzve, musia byť

splnené aj počas platnostĺ a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok
poskytnutĺa príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť vsúlade s článkom Io vzP, ak z Právnych

dokumentov vydaných Poskytovatelbm nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam
poskytnutia príspevku iný postup'

NFP poskytnutý V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

a) v súlade so zásadou rĺadneho fĺnančného hospodárenia v zmysle článku 30

Nariadenia 966/Ż01Ż,

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnýmĺ pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými

prostrĺedkami vyplývajúcĺmi z 5 ].9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prĺjať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť
ĺch do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas

účinnostĺ Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislostĺ s kontrolou Vo, s kontrolou Žiadostĺ

o platbu vykonávanou formou fĺnančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až

2

2.3

2.4

2.5

2.6
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do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen

a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s článkom LovzP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdrta'ť. sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktonŕm by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosĹ že poskytnuté NFP je príspevkom

z verejných zdrojov.

2.8 Zmluvné strany sa dohodlĺ, že v prípade, ak Prijímateľovi vypl'ývajl3 zo Zmluvy o poskytnutí NFP

akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať

voči So, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s r4Ínimkou

prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná

ĺnštrukcia.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom v'ýlučne

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

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce

sa poskytova n ia informácií povinnýmĺ oso ba mi.

2.Io NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovĺ, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu

poskytovanú z fondov Európskej únĺe alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa

5 t7 až.L9 zák. č'.9L/2oL6Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení
niektoných zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej

vety už bol NFP alebo jeho časť ľrijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je

povinný vrátiť rurp alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

Ż.LL NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovĺ, ktoý má povĺnnosť zapísať sa do registra partnerov

verejného sektora podľa zákona č,.375/ŻoL6Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je V tomto regĺstri zapísaný. V prípade, ak

Prijímateľ porušĺl svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu
počas trvania tohto porušenĺa povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo
jeho časť v súlade s článkom 10 VZP'

3. vÝoAvry PRoJEKTU ANFP

3.1 PoskytovateľaPrijímateľsadohodlina nasledujúcom:

a) Neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu

690 8L].,62 EUR (slovom: šesťstodeväťdesiattĺsícosemstojedenásť eur 6Ż/Loo),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľov] NFP maximálne do výšky 65627'J',o4 EUR (slovom:

šesťstopäťdesiatšesťtisícdvestosedemdesiatjeden eur 04/Lool;, čo predstavuje 95 %

e
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z Celkových oprávnených výdavkov na Realĺzáciu aktĺvít Projektu podľa odseku 3.1
písmeno b)tohto článku zmluvy,

d) Prĺjímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovanĺa Projektu vo výške 5 %,, čo predstavuje
sumu 34 54o,58 EUR (slovom: tridsaťštyritisícpäťstoštyridsať eur 58/].00)
z Celkových oprávnených výdavkov na Realizácĺu aktivít Projektu podľa
odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) má zabezpečené d'alšie zdroje fĺnancovania Projektu na úhradu výdavkov
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vznĺknú v priebehu Realizácie aktivít
Projektu a budú nevyhnutné na dosĺahnutie ciel'a Projektu v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NFP.

Maxĺmálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmĺe byť
prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane
Poskytovatel'a, vdôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne o,ol%
z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.L písmeno c) tohto článku. Prĺjímatel'súčasne
berie na vedomĺe, že výška NFP na úhradu častĺ oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne
uhradená Prĺjímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb,
tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenĺa
výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovanĺa hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnostĺ výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok
uvedených vZmluve o poskytnutí NFP vrátane podmĺenok oprávnenosti výdavkov podľa
článku 1'4vzP.

Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímatelbvi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za
splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutíNFP,
b) právnymi predpĺsmi SR,

c) priamo aplikovateľnýmĺ (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;

d) Systémom rĺadenia EŠlF a Systémom fĺnančného riadenia a dokumentmi Vydanýmĺ na ich
základe, ak boli Zverejnené,

e) schváleným operačným programom Kvalĺta životného prostredĺa, príslušnou schémou
pomocĺ, ak sa v rámcĺ Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre
Vypracovanie a predkladanie žiadostío NFP, ak bolĺtĺeto podklady Zverejnené,

f) Právnymĺdokumentmivydanými oprávnenýmiosobami, z ktoąich pre Prijímateľa vyplývajú
práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto
dokumenty Zverejnené.

Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu oprávnených výdavkov na Realizáciu
aktĺvít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP

{
3.2

3.3

ü
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a V práVnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku
3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

Prĺjímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo ĺnú formu
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinacovanie tých istých výdavkov zo
zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných
zdrojov alebo zdrojov rÚ. ľrijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie
pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené
v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ešlr. V prípade porušenia uvedených povinností je
Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je
povinný vrátiť ĺĺrp alebo jeho časťv súlade s článkom LovzP.

Prĺjímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcĺí za porušenie finančnej discĺplíny sa vzťahuje
režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ
(najmä v zákone opríspevku z EŠlF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o
finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnostĺ a účinnostĺ
Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto článku.

Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo ĺného
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle
článku 143 všeobecného nariadenia.

Neuplatňuje sa.

Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmĺenkami
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku
ktoných by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomocĺ stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný
vrátĺť alebo vymôcť vrátenĺe takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi
Vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť ĺvrp alebo jeho časť v dôsledku
porušenia povĺnnosti podľa druhej Vety tohto odseku v súlade s článkom Lo vzP. Povinnosti
Prĺjímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KoMUNlKÁctA zMtUVĺĺÝcĺ srnÁN A DoRUčoVANlE

4'L' Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí
NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné
uvádzať |TMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.L. zmluvy. Zmluvné strany
sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové
adresy uvedené v záhlaví Zmluvy 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 prostredníctvom doporučeného
doručovania zásĺelok alebo obyčajného doručovania poštou.
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4.2. Zmluvné strany sa d'alej zaväzujú používať ako podporný spÔsob k písomnej komunikácii

v listĺnnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom lTMS20L4+, ak

Poskytovateľ neoznámi Prĺjímateľovi, že komunikácia medzĺ Zmluvnými stranami týkajúca sa

Projektu a iných záležitostí súvisĺacĺch so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebĺehať prioritne

v elektronickej forme prostredníctvom |TMS2014+' Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení

všetkých technĺckých podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácĺe prostredníctvom

;TMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal

usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunĺkácia Zmluvných strán súvisiaca so

Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácĺe je Prijímateľ povinný

uvádzať 1TMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany

si zároveň dohodli ako mimorĺadny spôsob doručovania písomných zásĺelok v listinnej podobe

doručovanie osobne alebo prostrednĺctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je

možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne

prístupným spôsobom.

4.4 oznámenie, výzva, žiadosť alebo ĺný dokument (d'alej ako ,,písomnosť") zasielaný druhej

Zmluvnej strane v písomnej forme v listĺnnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12

odsek 2 vzP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do

dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenejv záhlavíZmluvy o poskytnutí NFP, a to aj

v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje

deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou

Zmluvnou stranou,

b' odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť

doručovanú poštou alebo osobným doručením,

c. vrátenĺu písomnosti odosielateľovĺ, v prípade vrátenia zásĺelky späť (bez ohľadu

na prípadnú poznámku,,adresát neznámy")'

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 vzP
zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa povaŽuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za

doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. 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 Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v 5

20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne

dohodli, Že ak je návrh čĺastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný

doporučenou zásielkou s doručenkou, úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.

4.6 Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené momentom, kedy

bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie

elektronĺckej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej

strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nĺe je

{
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t

objektívne z technických dôvodov možné nastavĺť automatĺcké potvrdenie o úspešnomdoručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zm]uvné strany výslovne súhlasia
s tým' že zásielka doručovaná elektronicky bude pova Žovaná za doručená momentomodoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostalaautomatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realĺzácie doručovaniaprostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

a' vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejtoformy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáctu,pričom nesplnenie tejtopovinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že 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 tentospôsob doručovania,

c' zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré budespíňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie jeobjektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tentotechnický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dÔsledku
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnejkomunikácie Zmluvných strán.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunĺkácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

4.7

4.8

5. osoBtTNÉ DoJEDNANlA

I

5'L Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu prĺebežne počas Realizácie hlavných aktivítProjektu' Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do trochmesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizovanépodporné Aktivity.

5'2' Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenĺe podľa Zmluvyo poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prĺjímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným
Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platnéhozabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohlavzniknúť zo Zmlwy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať poJ'i.nr,vuvedené v článku 13 odsek 1' vZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zozabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľakceptovať, prednostne vo forme záložného práva,zmenky alebo ich kombinácie v prospechPoskytovateľa za splnenia podmienok uvedených včlánku L3 odsek 1' vZP. Ponúknutézabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené V tomto odseku 5'2 a podmienkyanalogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek LVZP, möžePoskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak íde o zabezpečovací inštĺtút, o ktorom predtým
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Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závaŹný dôvod, pre

ktoý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nĺe je možné akceptovať

a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie Vo podľa zákona o Vo alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác

podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch

v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o Vo,

prĺčom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným

zákonom o Vo, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi

dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

c) Poistenie poknývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti

s Realizácĺou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie

majetku, ktoný je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to

za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2vzP, ak Poskytovateľ nestanovil

vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) preukázanie disponovania s dostatočnýmĺ finančnými prostrĺedkami na zrealizovanie

Projektu mĺnimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových

Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom

v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch;

uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi preukazuje

tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne

rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh

existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol

udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriadbvateľa Prijímateľa alebo

subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

5.3 V zmysle ust. 5 401 obchodného zákonníka Prijímateľvyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na ]-O rokov od doby, kedy premlčacia doba začala

plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prĺjímateľa alebo

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty ĺÚ neustanovujú inak'

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti'

ktoré majú negatívny vplyv na plnenĺe Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie

cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo

môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu

Projektu v zmysle článku 2 odsek Ż.Żzmlwy'

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení'

informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene povaŽuje za

potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisĺacej s Projektom' ak má vplyv na

$
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oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním
cieľa Projektu.

6'2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na
skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a
zákona č' zLL/zooo Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
(d'alej ako ,,zákon zLuzooo"), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu
Projektu, ktoný sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) Zmena zmlurĺy a jej príloh (s v'ýnimkou prílohy č. 1 VzP) z dôvodu ich aktuallzácie
a zosú]adenia s platným znením všeobecného nariadenia, lmplementačných nariadení,
Nariadení pre jednotlivý eŠtr, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia
rŠlr 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 predpĺsov SR alebo
právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu
s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa
podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b)azosúladeniasplatnýmznenímvšeobecného
nariadenia, lmplementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EšlF, právnych predpisov
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia eŠlr a Systému finančného rĺadenia po vykonaní
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka
výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktoný bol aktualizovaný),
sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo
oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prĺjímateľovi elektronĺcky, spolu s odkazom na číslo,
pod ktoąŕm sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením
oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP zdôvodu ich
aktualizácie podľa tohto písmena b).

c) Formálna zmena spočívajrica v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla ričtu
určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného vZmluve o úvere alebo na inom
doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktoý má byť vyplatený NFP podľa článku 13
ods' 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny
účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne
záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyŽaduje zmenu
Zmluvy o poskytnutí NFP' To znamená, že takúto zmenu oznámijedna Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy
o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčastbu oznámenia sú doklady,
z ktoých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra,
rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade menei vÝznamnÝch zmien Projektu, ktoré sú vymedzené Vtomto článku zmluvy,
alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa
zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovĺ spÔsobom
dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena' avšak nie ĺe povinný požiadať
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ
a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e)tohto odseku.

0

0
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V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z ĺných riadne odôvodnených

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prĺjímateľ je oprávnený postupovať pri zmene

Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa

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

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

Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ

oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a d'alej

postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných

prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou

oznámenĺa, v ktorom konštatuje, Že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza

k akceptovaniu tejto menej významnejzmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najblĺžšom

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy

o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia

týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realĺzácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3

mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ĺi) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá

nem e lrrrr na roznočet Proĺektu cĺelbvú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu,

ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej

dokumentácie, zmena technĺckých správ, zmena štúdiía podobne),

(iĺ) ak prečerpanie v rámcĺ jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto

skupinu výdavkov za celú dobu realizácĺe Projektu, za podmĺenky neprekročenia

Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok

zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktĺvity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak

ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie

cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy'

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5%

alebo menej oproticieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto

článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť

Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu

povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa'

lné zmeny Zmluvy o po5kytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) aŽ d) a f) tohto

odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (d'alej aj ako ,,v'ŕznamneišie zmenv), a tĺeto je

Ö

)

e)
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možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme
písomného a Vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy
o poskytnutí NFP o významnejšĺe zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktoý pre tento účel vydal
Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený
podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku - ex-
post zmeny) a v ktoých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej
významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou
sa rozumĺe aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanoveníZmluvy
o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce
sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom prĺ schválení takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv
na znenie ustanoveníZmluvy o poskytnutí NFP.

Đ Podstatnú zmenu Proiektu tak, ako je definovaná včlánku 1 odsek 3 vZP, Prijímateľ
oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informácĺu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo
jeho časťvsúlade sčlánkom LovzP, ato Vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6'3 V prípade v'ýznamnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktoni sa
nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požĺadať o
zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím
doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaŽe, alebo pred 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) mĺesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom
Projektu,

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5Yo oproti
výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti
o NFP (podľa podmĺenok uvedených v odseku 6.6 tohto článku), týkajúcej sa omeškania so
Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v
Prílohe č'.2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

d) týkajúcej sa začatia Vo na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od
účĺnnosti Zm luvy,

e) týkajúcu sa predíženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim
z Prílohy č'2Zmluvy o poskytnutíNFP,

Đ počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledkuo

e

Ż
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úspor v rámci pÔvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky

neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP'

majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3vzP,

priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplriva zYýzvy a spôsobu jej
h)

splnenia Prijímateľom,

i) používaného systému financovania,

j) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy'

k) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4vzP, ktorá musíbyt v súlade s podmienkamiVýzvy,

l) spôsobu spolufĺnancovania Projektu'

6'4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú

zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena

Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6'2 písmeno f) tohto

článku.

6.5 V prípade zmenY podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu

Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto

vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktoný nĺe je súčasne aj

Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vznĺku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu

vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej

častĺ definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek3 VZP'

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

v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných

ukazovateľou bez prírnaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov

Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní

požadovanejzmenyposúdizdôvodnenienedosiahnutiacieľovýchhodnôttýchto
ukazovateľov z hľadiska identifikácĺe rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní

Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie

cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi'

ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom

prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho

cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod

hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP' V prípade, ak

je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosĺahnutí cĺeľovej hodnoty Merateľného

ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníŽenie neklesne pod minimálnu

hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli' čím dochádza

k akceptovaniu zníŽenej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu

s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníŽenie výšky NFP'

b) ZníŽenie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac

ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

ą
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nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených
v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6'2 písmeno f) tohto
článku.

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich
plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlĺvého Merateľného ukazovateľa
Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej
žĺadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené
v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne
účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1
VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne
legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dÔvodu
rozdielov V podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oprotĺ
Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a)tohto odseku).

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP prĺmerane k
zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu prĺ dodržaní mĺnimálnej hranice
a ostatných pravidĺel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivĺtám,
v ktoných prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle
článku ]-0 odsek L vzP a vykoná zodpovedajúce zníŽenie výdavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného
ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného
ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov
Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu
Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa
má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa
nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktoý vypl'ýval z podmienok, za
splnenia ktoných bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia
Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnenízmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne.
Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzĺcká ako aj funkčná
zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol
Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania
Projektu v období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti
alebo podmienky jej vykonávanĺa, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný
a takýmto významným spôsobom negatívne vpl'ýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný
základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú 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 1odsek 3vzP.

6.7
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V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP

pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu

uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

porušil uvedenú povinnos{ teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí

NFP, ĺde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

neporušĺl uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí

NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá

dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v

Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto

poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie

hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizácĺu

hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu

(zmeny podľa odseku 6'3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú

dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového

aspektu Realizácĺe hlavných aktĺVít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9

VZP):

Dobu Realĺzácie hlavných aktĺvít Projektu nie je možné predÍžiť nad rámec maximálnej doby,

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vypl'iva zYýzvy a ktorá je uvedená pri definícii

Realizácie hlavných aktivít Projektu včlánku 1 odsek 3 vzP, a ktorá nesmie presĺahnuť

3I.LŻ'2oŻ3'V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je

možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na

základe podanejŽiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa'

0

b) Ak Prijímateľ 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 žĺadosti o predíženĺe doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú

neoprávnenými výdavkami. Plynutĺe doby Realĺzácie hlavných aktĺvít Projektu nie je dotknuté

neskonim podaním žiadosti o jej predĺŽenie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia

medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít

Projektu a podaním žiadosti o zmenu'

c) Poskytovateľ neschváli predĺženĺe doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z exĺstujúcich

dokladov, ktonich relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti

o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny,

vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre

realizáciu projektov vypl1iva zVýzvy a ktorá je uvedená pri definíciĺ Realizácie hlavných aktivít

Projektu včlánku 1 odsek 3 vzP,je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie

hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí

NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP.

Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena 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'

l
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6.Lo V nadväznosti na odsek 6'2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade
významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný
požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti
o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou
dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prĺjímateľa vyplrývajúce mu zo zákona o fĺnančnej
kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho
povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. oprávnenosť výdavkov
podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. osobitne sa stanovuje, že
v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred
predložením Žiadosti o ptatbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktoným sa

vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do d'alšej Žiadostĺ o platbu, po
splnení všetkých aplĺkovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne
zamietnuté výdavky . Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto
odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov, to neplatí, ak
ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa
Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku
6.2 písmeno d) bod (iii.)tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti
ozmenu Vtomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa
žiadosti o zmenu, ktoný vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

(i) v prípade zmeny vecného plnenĺa, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením
5 18 zákona o Vo, alebo 5 10a zákon a č.25/2006Z. z.

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte 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,

(iĺi) v prípade Vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje
zníži'ť. Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu
Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c)
z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku ]. odsek 3 VZP (vplyv
na povahu, cĺele alebo podmienky realizácĺe Projektu).

b) lnej zmeny Projektu alebo zmeny súvisĺacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod
skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom
predstavujú význam nejšiu zmenu.

6'1]' Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny podľa odseku 6'3 a/alebo odseku
6'10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré
stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez d,alšieho
posudzovania neschválĺť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu
vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak
žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmĺenky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky
vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejnĺť Poskytovateľ na
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svojom Webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu Žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je

oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii

zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky.

o výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

V prípade schválenĺa významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP (v prípade, ak má schválená zmena vplyv na ustanovenĺa

Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. na jej prílohy), ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP

v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6'L2 Právne účĺnky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d)

tohto článku, V deň, kedy zmena skutočne vznikla,

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d)

tohto článku, sú výdavky súvĺsĺace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ĺbaže dôjde

kjej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; vtakom
prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny bud'podľa písmeno c)

alebo podľa písmena d)tohto odseku 6.12,

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny

podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo stranY Prĺjímateľa

Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia

žiadostio zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny

podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšĺa zmena nastala.

6.]-3 Ak nie sú v jednotlĺvých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné

dojednanĺa, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovĺ.

6.L4 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nĺe sú osobitne rĺešené

v iných ustanovenĺach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na

základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môŽe

obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunĺkovať s Prĺjímateľom

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 zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6

dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodlĺ a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠlF, Systéme

finančného riadenĺa alebo v Právnych dokumentoch, z ktoých pre Prijímateľa vyplývajú práva

a povinnostialebo ĺch zmeny sú pre Prĺjímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.L7 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsĺahnutá v predmetnom

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nĺe je právny nárok.

s
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6.1'8 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas
monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 6L odsek 4 všeobecného nariadenia
a súčasne:

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoým sa upraví článok 3,
odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdĺel medzi NFP vypočítaným na základe metódy
finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery;
v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktoý je ešte Poskytovateľ
povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve
o poskytnutí NFP, ktoným sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok
rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo
strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátĺť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa
článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe
metódy finančnej medzery prĺ žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej
medzery.

7. zÁvenečruÉ USTANoVEN|A

7,L Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a
účĺnnosť v súlade s 5 47a občĺanskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim
po dnĺ jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom regĺstri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj
Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č' ZIL/Z}OO Z'z. v takom prípade pre
nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o
poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, Že prvé zverejnenĺe Zmluvy o
poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP
informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutíplatnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1
sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monĺtorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť
Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 vzP a v prípade, ak sa na Projekt
nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. článku Io, L2 a L9 YZP, ktorých platnosť a účinnosť končí3L. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom
a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ích vysporĺadaniu
k 31. decembruZ02S;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, L2 a 19 YZP),
s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou
a účinnosťou predmetných článkov;

7.2t
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c. projektov, V rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť

článku 10 a článku t9vzP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii)tohto písmebno

c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7'2 nevypl'ývajú dlhšĺe lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku L9 vZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ĺi) platnosť a účinnosť článku 1-0 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej
pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej

monĺtorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených V

písmenách a) aŽ c) tohto odseku sa predíži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku

k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi)

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 1-40 všeobecného narĺadenia o čas

trvania týchto skutočností.

7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nĺe je dotknutá

zodpovednosť Prĺjímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktoąim môže byť

Ęzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľvyhlasuje, že mu nie sú známe žĺadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnĺlijeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutĺe NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenĺa Prijímateľa sa považuje

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť rurp alebo jeho

časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, źe všetky vyhlásenia pripojené k Žiadosti o NFP ako aj zaslané

Poskytovateľovi pred podpĺsom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP V nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutíNFP a Prijímateľ je povinný

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom LovzP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenĺe Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho

rozporu s právnymi predpĺsmĺ SR alebo právnymĺ aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej

Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné

strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradĺť neplatné

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto

ustanovenĺa tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlĺvých

ustanovení Zmluvy o poskytnutí N FP.

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenĺe, nespadá pod vzťahy uvedené v 5261_

obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonalĺvoľbu práva podľa 5262 odsek 1 obchodného

zákonníka a výslovne súhlasia, ž.e ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa

bude riadiť obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia

využitím ustanovení obchodného zákonníka a d'alej pravidĺel a zákonov uvedených v článku 3

odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, d'alej vzájomnými zmierovacímĺ rokovanĺami a dohodami.

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vznĺknuté v súvislosti s plnením záväzkov

t
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podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislostĺs ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetkyspory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane ,iorou o jej platnosť, výklad aleboukončenie' riešiť na miestne a Vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právnehoporíadku Slovenskej republiky' V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloŽenéhou Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety 5 2 odsek 2 zák. č.278/1gg3 Z. z. osprávemajetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiacĺ orgán koná v mene štátupred súdmĺ a inými orgánmivo veciach vyplrivajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré satýkajú majetku štátu' ktoni spravuje, alebo spornéľro maJettu, ktorého správcom by mal bytpodľa uvedeného zákona alebo podľa osobĺtných predpísov.

Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvyo poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopĺsy dostane Poskytovateľ. Uvedenýpočet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatkuk Zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu aprávnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ĺch zmluvné prejavy sri dostatočne slobodné,jasné' určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodnýchpodmienok' podpĺsujúce osoby sú opiávnené k podpĺsu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znaksúhlasu ju podpísalĺ.

číslo zmluvy: KŽP-Po4-sc431 -2ot7-tg/H2s2

7.8

Podpis: ....
Pečiatka

7.9

Prílohv:

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č.4
Príloha č. 5 Finančné opravy za porušenie pravidĺel a postupov Vo

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa - {, ľł.l tÜi3

//
Podpis: ...

Pečiatka

Všeobecné zm luvné podmĺenky
Predmet podpory NFp
Hlásenĺe o začatí realizácie hlavných aktívít Projektu
Rozpočet Projektu

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SlEA

Za Prĺjímate ra, v.ll.|'.í.ł,,i.1.ĺ.., an,

,1

JUDr. Ľubomír Golis, prĺmátor
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

všeogecľ{É ZMLUVNÉ PoDMlENKY K ZMLUVE o PoSKYTNUTí NENÁVRATNÉHo
FlNANčNÉHo PRíSPEVKU

článok 1 VšEoBEcNÉ USTANoVENIA

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (d'alej ako ,,YZP"), ktoré sú súčastbu Zmluvy o poskytnutí
NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoými sú na strane jednej

Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany
Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutíNFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou
o poskytnutí NFP, všetkýmĺ ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené
v článku 3 odsek 3'3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny
rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen,
nasledovné právne predpisy:

a) právne akty EÚ:

(i) všeobecné nariadenie,
(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠlF;

(iii) lmplementačné narĺadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo
delegované nariadenia;

b) právne predpisy SR:

(ĺ) Zákon o príspevku z EŠlF,

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
(iv) obchodný zákonník,
(v) zákon č. 4o/Lg64 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len

,,občia nsky zákonník"),
(vĺ) zákon č,. 358/zoÉ Z. z. o úprave niektoných vzťahov v oblasti štátnej pomoci a

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

(viĺ) zákon č'. 57s/ŻooL Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpĺsov (d'alej len ,,kompetenčný zákon").

(viĺii) zákon č'. 343/zor5 Z. z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných
zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o Vo"), zákon č. 2512006 Z' z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

(ix) zákon o účtovníctve.

Pojmy.použité vtýchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú
Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky L.2 až
1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3
sú rovnako záväzné, ako by boliobsĺahnuté v iných ustanovenĺach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na
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hlavné aktivity a podporné aktivĺty. Hlavná aktivĺta je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná
v rámcĺ doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné
aktivĺty sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisĺeť s hlavnými Aktĺvitami a podporovať ich

realizácĺu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a fĺnančne' Hlavnou aktivitou sa prĺspieva
k dosiahnutĺu konkrétneho výsledku a má defĺnovaný výstup, ktorý predstavuje prĺdanú hodnotu
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realĺzácĺi
ostatných Aktĺvít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických
prípadoch. Ak sa osobitne vZmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita
bez prívlastku ,,hlavná" alebo ,,podporná", zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne - najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre
počítanĺe lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje
odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícĺi
Lehoty;

BIankozmenka - blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná
Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmĺenok stanovených ZoVPBA;

Celkové oprávnené v'ýdavky - výdavky, ktonich maxĺmálna výška vyplýva z rozhodnutĺa
Poskytovateľa, ktoąim bola schválená žĺadosťo NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec
pre vznik oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realĺzáciu
aktĺvít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce
z Nariadení k jednotlĺvým EŠlF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených vSystéme
riadenia EŠlF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je
používaná terminológia,,výdavky", ato aj pre,,náklady" vzmysle zákona č.431l2oo2 Z. z.

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

Centrálny koordinačný orgán alebo CKo - v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy
centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
ktoý je ústredným orgánom štátnej správy určeným s 6 odsek ]. zákona o príspevku z ršlr a je

zodpovedný za efektívnu a účinnú koordinácĺu riadenia poskytovania príspevku z európskych
štrukturálnych a ĺnvestičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenostĺ a overĺteľnostĺ výdavkov vo
vzťahu k systému rĺadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a

investičných fondov;

Certifikačný orgán - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán a|ebo subjekt verejnej
správy určený členským štátom za účelom certifikácie' Certĺfĺkačný orgán plní úlohu orgánu
zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného
riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žĺadostí o platbu a ĺch predkladanie Európskej
komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporĺadanĺe finančných vzťahov (najmä z titulu
nezrovnalostí a fĺnančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu
platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republĺky plní úlohy certifikačného
orgánu Ministerstvo financií SR;

čisté príjmy - pri Projektoch generujúcich prljmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ĺde o
rozdiel medzĺ príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu ĺnvestícĺe a prevádzkovými

výdavkamĺ Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 6]. ods' 2 alebo 6

všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas
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Realizácie projektu ako aj d'alšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr.
obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mĺmoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim
objemom alebo charakterom nespadajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdĺel
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;

Diskontovan|e _ proces úpravy budúcĺch hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo
investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej
analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené
na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov Vo formáte počítačového súboru
týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávatel'- subjekt, ktoni zabezpečuje pre Prĺjímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác
alebo poskytnutĺe služieb ako súčasť Realizácĺe aktivít Projektu na základe výsledkov Vo aleboiného druhu obstarávanĺa, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou
o poskytnutí NFP;

EÚ _ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej
Únĺi;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠlr - spoločné označenie pre Európsky fond
regĺonálneho rozvoja, Európsky socĺálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fondpre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo oLAF EK - je úrad, ktorého cĺeľom je chrániť
finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým d'alším nezákonným aktivitám,
vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcĺí, prostredníctvom výkonu interných
a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie
časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň častĺ Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou
má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi
zastupujúcĺm ĺ Slovenskú republiku,

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele fĺnančnej návratnosti Projektugenerujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančnéhopríspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy' Podstatou Finančnej
analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia
v závislostĺ od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ĺch kalkulácia vychádza z rozdĺelu
výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámcižiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po
ukončení príslušného referenčného obdobĺa v závĺslosti od typu Projektu generujúceho príjmy, vrámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Financujúca inštitúcia leasingová spoločnosd ktorá poskytuje peňažné prostriedky
Prijímateľovi na fĺnancovanie oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených
výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnompostupe medziorgánmizastupujúcĺmiSR a príslušnýmileasingovýmispoločnosťami;
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Finančná medzera - rozdĺel medzĺ súčasnou hodnotou ĺnvestičných nákladov na Projekt
generujúci prljmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu
zostatkovej hodnoty investície) stanovený Fĺnančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných
nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť fĺnancované samotným Projektom, a preto môžu byť
financované formou nenávratného fina nčného príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem
(ukončenie realĺzácie projektu) používa Systém riadenia ršlp a súčasne v zmysle Systému
finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realĺzácie Projektu označuje ako ,,ukončená
operácia") - nastane dňom, kedy po zrealĺzovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít
Projektu došlo k splnenĺu oboch nasledovných podmĺenok:

a) Prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú
premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy
o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatĺe
realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít
Projektu;

lmplementačné nariadenia - narĺadenĺa, ktoré vydáva Komisĺa ako vykonávacie nariadenia
alebo delegované narĺadenĺa, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmĺenky
uplatniteľné na vykonanĺe rôznych oblastíúpravy podľa všeobecného nariadenia;

!né peňažné príjmy - ide o akékoľvek prljmy, ktoré sa vyskytnú prĺ projektoch nespadajúcich
svojim objemom alebo charakterom pod článok 61všeobecného narĺadenĺa Rady;

lné čisté peňažné prljmY - predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových
výdavkov počas obdobĺa realizácie Projektu. Prijímateľ má povĺnnosť ich monitorovať (v
záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné prljmy vytvorené v období
Realizácie Projektu od oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr prĺ predložení záverečnej
žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tĺeto prljmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a

pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2oL4+ alebo !TMS2014+ informačný systém, ktorý zahŕňa
štandardizované procesy programového a projektového riadenia. obsahuje údaje, ktoré sú
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, fĺnančné riadenie a kontrolu poskytovania
príspevku. Prostredníctvom lTM52014+ sa elektronicky vymĺeňajú údaje s údajmĺv informačných
systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných
fondov a s ĺnými vnútroštátnymĺ informačnými systémami vrátane lSUF, pre ktorý je zdrojovým
systémom v rámci integračného rozhrania;

Komlsia alebo EK- znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa
zákona o príspevku rŠlr a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o fĺnančnej kontrole,
pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ĺde o povinnú osobu tak, ako je v tomto
zákone defĺnovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené ĺnak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej
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;nou hodnotou investičných náą. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim

čistého Frljmu (zvýšeného o gn dnĺ, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené

Finančnou anal,1zou. Vyjadruje , mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktoný sa

ancované samot;ým ľroj"no., 1rím zhoduje s dňom, ked' došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký

lo príspevku ; ň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty

lbotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č' 24IlL993 Z. z. o
'jmu ukončenie Realĺzácie Projektqgch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov,

1stém riadenĺa ršlF a súčasne dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa

ení Realizácĺe Projektu označuj1lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanĺe odovzdá na

izovaní všetkých Aktivít vrámciavu,aknĺejevZmluveoposkytnutíNFPuvedenéinak;
h podmienok:

ĺazovatele Projektu _ záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť

lé vridavky všetkým svojím Dodáualizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité
lteľa v zmysle príslušných právnydenĺa Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktoými sa zabezpečí dosahovanie
l poskytnutí NFP a ĺni oP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktor1ŕch

rý zodpovedajúci NFP. lrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých

t Projektu - ĺo.'ule, (tuo.í P.il..:::':L',J1'jl':: ,il"ff::l':::ľ:ix1'J"i:Ti,}".1''äil:'ľ'lH:,"',:ľľ
lo Prijímateľ oznamuje Poskyttateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni
ciu o dátume začatia realizácie Badzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu.

Kazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu,

:oré vydáva Komĺsia súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

stanovujú podrobne 
ako Vykoni 

Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia ,,s príznakom"

lvy podľa us"oue.ne^ľn"..Ĺ'jJ||lr,rnaku',-zahŕňa 
takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj

- ' '_' '-_"''kazovateľ Projektu bez príznaku;
'' ktoré sa vyskytnú pri projektoukazovateI' 

Proiektu s príznakom - Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého
k 6]' všeobecného nariadenia *'';;il;iun" ouplyuniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne

zdiel iných peňažných príj'ou:iĺ Prijímateľa' Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov

r. Prijímateľ má povinnoł i.nrfunakom 
v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého

lť iné čĺsté peňažné p'jmv 
"ui'] 

ou., spojené s fĺnančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok

projektu, a to najnesko, pri'pr./ 6 odsek 6'6 zmluvy;

y neboli zohľadnené už pri sch'uką2g'.tel' Projektu bez príznaku - Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého
je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná

lS2014+ _ informačný ,ur,u,,',nu, 
ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku ]-0

rjektového riadenia. obsahuje
nie, finančné riadenie . Lon1fnčnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných
ronicky vymieňajú údaje s údajń výdavkoch;
právu európskych št
systémami vrátane JJi:Ti"illý aIebo stredný podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzený v prílohe č. L_ 

Komisie (EÚ) č. 65Ll2oL4 zo !7. jljna 2oI4 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za

svnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak vpríslušnej schéme pomoci
lené inak;

onáva kontrola overovanýc'' 4ací v'ýbor - orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47
llebo audit podľa zákon. o fificich všeobecného nariadenia, ktoni skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť
a audite ĺde o povinnú osobu tíVrá1ąn. záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácĺe. Monĺtorovacívýbor

:hvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovacívýbor pre

edené inak, za dnisa považujúVrárnci cĺeľa Európska územná spolupráca zriad'ujú členské štáty zúčastnené na

|eň, v ktorom došlo ku skutía po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanĺe zúčastniť sa na
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začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim

po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnostĺ určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené

podľa týŽdňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktoný sa

svojím označením zhoduje s dňom, ked' došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký

kalendárny deň v mesiacĺ nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty

pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. Ż4Ilt993 Z. z. o

štátnych svĺatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov,
je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Pr'ljímateľa zachovaná, ak sa

posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na

poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu - záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť

dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité

z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktonými sa zabezpečí dosahovanie

cieľov na úrovni oP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktoných

Prĺjímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktoných
plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámcí Realizácie hlavných aktivít
Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci obdobia Udržateľnosti
Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni
Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktĺvitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu.
Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č' 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu,

v akom boli súčasťou schválenej Žĺadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenĺa ,,s príznakom"

alebo ,,bez príznaku", zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Meratelhý ukazovatel' Projektu s príznakom Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne

v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov
Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého
vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmĺenok
podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratelhý ukazovatel' Projektu bez príznaku - Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého
dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná
miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednostĺ vyplýva z článku 10

YZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných

ĺnvestĺčných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1-

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 65L/2oI4 zo L7. jÚna ŻoL4 o vyhlásení určĺtých kategórií pomoci za

zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov ].07 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci

nie je uvedené inak;

Monitorovací v'ýbor - orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47

a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktoný skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť
programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor
skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovacívýbor pre
program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriad'ujú členské štáty zúčastnené na

programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajĺny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na

p
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programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. L3oO/2oL3 o Kohéznom
fonde, ktoným sa zrušuje nariadenĺe Rady (ES) č.L08a/20o6;

Nariadenie 1301 - narĺadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. L3oI/2oI3 o Európskom
fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa lnvestovanie do
rastu a zamestnanosti, a ktoým sa zrušuje narĺadenĺe (Es) č' Lo8o/2006;

Nar|adenie L3o2- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. I3o2/2oL3, ktoným sa mení
nariadenĺe (Es) č. 7082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚs), ak ide o
vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenĺe zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

č. I3o3/Żo73, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktoým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)

č. L083/2006;

Nariadenle Ĺ3o4 - nariadenĺe Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. I3o4/2oI3 o Európskom
sociálnom fonde a o zrušení narĺadenia Rady (ES) č'.1081/Żo06;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č' 5o8/2oI4 zo dňa 15. mája
2oI4 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (Es) č'' 2328/2003,
(Es) č. 86L/2oo6, (Es) č. IL98/2o06 a (Es) č. 79Ll2oo7 a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ)č' 1255/2071'

Nariadenia k jednotliv'ým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia
k jednotIivým rŠIr _ zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300,
narĺadenie ].301, nariadenie 1302, nariadenie 1_304 a narĺadenie 508;

Nariadenie 966l2ot2 - Nariadenĺe Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č.966/2072 z
25. októbra 201'2, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únĺe,
a zrušenínariadenia Rady (ES, Euratom) č.760512002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá
prĺjímateľovi na Realizácĺu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa
podmĺenok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou
úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠlF, zákonom o fĺnančnej kontrole a audite a zákonom
o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení Žiadosti
o NFP a predstavuje určĺté %zCelkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzĺtu pomoci
pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo
Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade
s podmĺenkami Výzvy a po zohľadnení d'alších skutočností vyplrivajúcich zo Zmluvy o poskytnutí
NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo niŽšia ako výška maximálnej výšky
NFP.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nĺe sú oprávnenými výdavkami; ĺde najmä o
výdavky, ktoré sú V rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia
oprávnenosti výdavkov, patria do skupĺny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanĺe z

prostriedkov oP KŽP, nesúvisĺa s čĺnnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie
Projektu, alebo sú V rozpore s inými podmienkamĺ pre oprávnenosť výdavkov definovaných v
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článku 1'4 vzP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Yýzvy alebo sú V rozpore s právnymi

predpismi SR a právnymi aktmĺ EÚ. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za

porušenie pravidiel a postupov Vo je prijímateľ povinný deklarovať Loo % hodnoty výdavku,

ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu zniźená o
zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únĺe alebo vnútroštátneho práva

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do
Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konanĺa alebo opomenutia
hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠlF, dôsledkom čoho je alebo môže
byť negatíVny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu
Neoprávneným výdavkom;

obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo ovz - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle,
konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povĺnnosti, ak nemožno
rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a d'alej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti
vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené ĺba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tĺeto
účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, ked'
bola Zmluvná strana vomeškaní s plnením svojej povinnostĺ, alebo vznikla z jej hospodárskych
pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je oVZ, sa použije ustanovenie s374 obchodného
zákonníka a ustálené výklady a judĺkatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosĹ ktorá má byť ovz, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktoąŕ bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo
záväzku po určĺtú dobu, ktoré ĺnak je moŽné splniť a ktoý je základným
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy
povĺnnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má
trvalý, nie dočasný charakter,

(!i) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej
strany, ktorá vznik takejto udalosti nevĺe ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez
ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo d'alšie okolnostĺ vis
maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nĺe je možné rozumne predpoklada{ že

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť
alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú oYZtrvá,

(v) nepredvídateľnos{ ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana
nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke
dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplrivajúce zo všeobecne-záväzných
právnych predpisov SR alebo priamo účĺnných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť
každému známe.

Za oYZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice' Za oYZ sa
nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ;

)
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opakovaný - výskyt určĺtej ĺdentickej skutočnosti najmenej dvakrát;

oprávnené výdavky _ výdavky, ktoré skutočne vzniklĺ a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s
Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami
oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 74 VZP; s ohľadom na definícĺu Celkových
oprávnených výdavkov, výška oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška
Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených
oprávnených výdavkov;

orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej
správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadĺaceho orgánu a certifikačného orgánu. Vpodmienkach
Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu
určeného vládou SR;

orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroty EšlF vrátane finančného riadenia - je v súlade so
všeobecným nariadením a Narĺadeniamĺ kjednotlivým EŠlr, príslušnými uznesenĺamĺ vlády SRjeden alebo vĺacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b)vláda SR,

c) CKo,

d) Certifĺkačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) orgán audĺtu a spolupracujúce orgány,

g) orgán zabezpečujúciochranu fĺnančných záujmov EÚ,

h) Gestorĺ horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostred kovateľský orgán;

Platba - finančný prevod NFP alebo jeho častĺ;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktoý je
d'alej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5
VZP' č|ánok 6 odsek 4 vzP) a ktoni môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených
v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKo, Riadĺacĺm orgánom, Sprostredkovateľským
orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpĺs alebo Právny
dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícĺa do
výroby, nastane, ak v období od Začatia realĺzácie hlavných aktivít Projektu do uplynutĺa piatich
rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách
o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s
ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončenĺu alebo premiestneniu výrobnej činnostĺ mĺmo oprávnené mĺesto realizácie
Projektu, t'j. dôjde k porušeniu podmĺenky poskytnutia príspevku spočívajúcej
v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prĺjímateľovĺ alebo tretej
osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt
alebo orgán verejnej mocĺ,

$
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c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebopodmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.
Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektudôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mĺmo EÚ, okrem prípadu, akPrĺjímateľom je MSP' Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie ].0 rokov nahradídoba platná na základe pravidieto štátnej pomoci.

V prípade' ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektunĺe je investícia do výroby, aniinvestícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, akProjekt podlíeha povinnosti zachovať ĺnvestíciu pooľa u|latniteľných pravidiel o stetne' pomocia ked' sa v ĺch prípade skončí atebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobĺa stanovenéhov týchto pravidlách'

Pracovný deň - deň' ktoným nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákonač'' 241'/7993 Z' z' o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v zneníneskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti atebo ich zmenaalebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutĺe alebo akýkoľvek inýprávny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydaniaalebo schválenia' ktoný bol vydaný akýmkoľvek orgánom zapojeným do riadenia, auditu akontroly EŠlF vrátane finančného riadenia a/alebo tton1 uol vydaný na základe a v súvislostĺ so

ff:::::''Jnnariadením 
alebo Nariadeniamĺ k jednotlivým rŠlr, to 

","*" "iou 
lioomienLy, ze

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárnepramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojenék zmluvám; dohody o prĺstúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľomzabezpečĺť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice,rozhodnutia' odporúčania a stanovĺská) a ostatné dokumenty, z ktonich vyplývajú právaa povinnosti, ak boliZverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR - všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;
Predmet Projektu - hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavnýchaktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie,realizácia' rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktĺvĺty opísané v Projekte boli spolufinancovanéz NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, ĺnú vec, majetkovú hodnotu aleboprávo, prĺčom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktorésvojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutĺe určitého ekonomického obdobia na základetakej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé,že ide o preklenovací úver;
Prioritná os - jedna z prĺorít stratégie v oP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisĺacichoperácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnýmĺ cieľmi. V prípade Európskeho námornéhoa rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorĺta Únie.

Príručka pre Prijímatelä - je v zmysle Systému riadenia EŠlr záväzným riadiacim dokumentom,

["#J:lĹ:"l,1Ü:läitei a łtory p'."ort.uul. o..o."*,i njrt.o;'popiruiĺ.i jednotlĺvé fĺzv

Projekt generujúci príjem - v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia kaŽdý projektzahrňujúci investícĺu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené
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užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb' alebo

každéposkytovanieslužiebzapoplatok.Vzmyslečlánku61všeobecnéhonariadeniasatieto
projektY delia na ProjektY, kde:

a)iemožnédopreduobjektívneodhadnúťpríjempodľačlánku61odsek3NariadeniaRady
L3o3ĺ2oL3,Vtakomprípadeprojekty'"iĺ,p,..ovanúFinančnúanalýzuprereferenčné

obdobie,ktorýmjeobdobieRealizácie,p,ojel.tu.t.oajobdobieUdržateľnostiProjektu.Počas
referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje' či nedochádza k zmenám

vúdajochpoužitýchprivýpočteFinančnejanalýzy.PretietoProjektygenerujúcepríjem
Prijímateľ preorĹoa aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery

spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom ,,záverečná"' Rozdiel zistený

z aktualizovanej Finančnej analýzy j; Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi

uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP' najmä v článku 10 VZP' alebo

b) nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného

nariadenia.VtakomprípadeprojektynemaiúspracovanúFinančnúanalýzu,avšakpočas
referenčnéhoobdobia,ktorýmjepretietoProjektygenerujúcepríjmyobdobieRealizácie
Projektuakoajobdobie3.ročnejdobymonitorovaniapoFinančnomukončeníProjektu,sa
sleduje, aké Čisté prljmy Projekt dosahuje' Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ

vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov' ktorú predkladá spolu s treťou

Následnou monitorovacou správou ;;;,'J; ;'lstenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný

vrátiť Poskytovateľovi tieto čisté prljmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí

NFP, najmä v článku 10 VZP. oo *rrnuaí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom

ukončeníProjektuniejedotknutápovinnosťPrijímateľapredkladaťNáslednémonitorovacie
správy aŽ do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projektygenerujúceprljmysúajprojektypodľačlánku65odsek8všeobecnéhonariadenia
vytvárajúce Čisté prí1my počas Realizácie Projektu' ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné

alebo nižšie ako 1 000 ooo EUR, avšak vyššil ako 50 ooo EUR' Čisté príjmy vytvorené v období

Realizácie projektu je potrebné odpočíiať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení

realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté pr|jmy po dobu realizácie projektu

a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať' a to

najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu'

Všade tam, kde sa V texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci

príjmy,tentopojemzahŕňavšetkytypyvyššieuvedenýchProjektov,pokiaľtozjavneneodporuje
obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

RealizáciaProjektu.obdobieodZačatiarealizáciehlavnýchaktivítProjektuažpoFinančné
ukončenie Projektu;

RealizáciaaktivítProjektu-realizáciavšetkýchhlavnýchakoajpodpornýchAktivítprojektu
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa V Zmluve o poskytnutí NFP používa

Vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú 
"|.ĺnt'u 

Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časovÝ

faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu - zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t' j'

obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ reali)uie jednotlivé hlavné Aktivĺty Projektu od Začatia

realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od L'Lj2II4' do Ukončenia realizácie hlavných

aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému

obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP' v dôsledku čoho nesmie byť

dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za źiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený

v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia' t'j' 31'12 'ŻoŻ3;
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ff ffiľitľľ ľ'?;; ľ: :":Tj::j ::ľ ľ oo územ nej sa mosp rávy povere ný Slovensko u

so zá sa d o u ria d n e h o f i n a n č n é h o.,iö"::ff ľ il"il' !l'"'"-ľ Í1 J'li:L"" ľ:íľ Tä:1: Ĺ:Ríadiacim orgánom pre oP rŽe Je Mínisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky.V podmienkach SR v súlade s s 7 zákona o príspevku z ršlr 
"r,"i" ,'*"";il Rĺadiace orgányvláda SR' ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účetné, Riadiaci orgán môže konaťaj p rostred n íctvom Sp rostred kovate ľské ho o rgá n u;

Riadne uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade
Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi ;.:''1#:J,o;ffiľi:'L'H;Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, príručĹou pre Prijímateľa, Príručkou k procesuverejného obstarávania' príslušnou schémou pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémomriadenĺa eŠlr ako aj ostatnými Právnymidokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako ,,schémy pomoci., -dokumenty' ktoré presne stanovujú pravidlá a poámienky, na ktoryich základe môžuposkytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis,, jednotlivým prijímateľom;
Schválená žiadosťo NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schvátená Poskytovateľom

;J:ilffi:iľaožiadostivzmysle519odsek8zákonaopríspevkuzEšlraktorájeutoženáu

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázanéoprávnené výdavky Prijímateľa schválené eoskytovateĹm v rámci predložených Žiadostío platbu; s ohľado.m na defíníciu oprávnených rnidavkov, výška Schválených oprávnenýchvýdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška oprávnených výdavkov;
Skupina výdavkov _ výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Minĺsterstvafĺnancĺí SR' ktorými sa ustanovujú podrobnostĺ o oo*uoo.r, účtovania. Skupiny oprávnenýchvýdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka 

"''j""""'.h výdavkov, ktoni tvorí prílohu č.joĽ""'-""ľ-ého pokynu CKo na programové obdobie 2074 _ 2o2o č.4 k číselníku oprávnených

Správa o zistenej nezrovnalosti dokument vyplnený Riadiacĺm orgánom,Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, orgánom auditua jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozreniez Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalostĺ;

Sprostredkovatel'ský orgán alebo So - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy,samosprávny kraj' obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálnepredpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článk u L23 ods. 6všeobecného nariadenia avsúlade s 5 8 zákona opríspevku z EŠlF, ato na základe písomnéhopoverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiacehoorgánu' V súlade s uznesením vlády č. 775/2o74zo dňa đ. oą.2OL4 jeSo pre oP KŽP Slovenskáinovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet Ro. Rozsaha definovanĺe úloh So je predmetom zmtuvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánuSprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany Ro naSo oprávňujúcom So na konanie vočitretĺm osobám;
Systém riadenia Ešlr-_ dokument vydaný CKo, ktorého účelom je definovať štandardné procesya postupy riadenia EŠlF' ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvyo poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu nawebovom sídle CKo v nadväzností aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek L.3písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vyoávané na základe Systému

;
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riadenĺa ešlr v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah
aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturá!nych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 20t4 _ 2020 alebo Systém
finančného riadenia - dokument vydaný Certĺfĺkačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn
pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém fĺnančného riadenia zahŕňa finančné
plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostrĺedkov, účtovanĺe,
výkazníctvo a monitorovanĺe fĺnančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov
voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná
vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Minĺsterstva financií
SR;

štátna pomoc alebo pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu
SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o

fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité
podniky alebo výrobu určĺtých druhov tovarov a môže nepriaznĺvo ovplyvniť obchod medzi
členskými štátmĺ EÚ. Pomocou sa Vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP
rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnostĺ zmluvných strán, ktoré pre ne
vypl,ivajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú
plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu
ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutĺe pomocĺ, ako aj bez ohľadu na to,
čĺ sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny
subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účtovný doktad - doklad definovaný V s 10 ods' 1 zákona č.437/2oo2Z. z' o účtovníctve v znení
neskorších predpĺsov. Na účely predkladania ŹoP (predfinancovanie, refundácia - priebežná
platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležĺtostí definovaných v 5 to ods' 1

písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa
považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a)

Systému finančného rĺadenia' V súvĺslosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenĺa
požiadaviek všeobecného narĺadenia za účtovný doklad, ktorého dÔkazná hodnota je

rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúcivykonanie započítania.

Udržatelhosť Projektu (alebo obdobie UdržateIhosti Projektu) - udržanĺe (zachovanie)

výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov
Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie
ostatných podmĺenok vyplývajúcĺch z článku 71 všeobecného nariadenĺa. obdobie Udržateľnosti
Projektu sa začína v kalendárny deň, ktoni bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni,
v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP rokov;

Ukončenie reaIizácie hlavných aktivít Projektu _ predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie
Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa povaŽuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy
Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmĺenky:

a) fyzicky sa zrealĺzovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak
to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uvĺedol do užívanĺa. Splnenie tejto podmienky sa
preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutĺa bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo
môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť
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kolaudačného rozhodnutĺa je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi
Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej
Násled nej mo n ito rovacej správy Projektu, a lebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je
Predmetom Projektu zarĺadenie, dokumentácia, iná hnuteľnú vec, právo alebo iná
majetková hodnota, prĺčom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou
osobou) musí vyphývať prĺjatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie
Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predložením rozhodnutĺa o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nĺch uvedené nemajú alebo
nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je
povinný do skončenia obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho
užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určĺtým a zrozumiteľným
spôsobom vypl1iva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so
súhlasom Prĺjímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti
o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný
čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené
Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít
Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP'

Včas - konan]e v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme
finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre
žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania,
v príslušnej schéme pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia tšlr ako
aj v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo Vo - postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác
vzmysle Zákona oVo, alebo podľa zákona č.25/2006Z. z. overejnom obstarávaní aozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťo u do L7 '04.2016,
v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné
obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávanĺa služieb, tovarov a stavebných prác, t'j. bez
ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕř'la aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod
zákon o Vo, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt _ každý subjekt, ktoni sa rĺadi verejným právom v zmysle článku 1 odsek.9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (Es) č. I8/2oo4 z 3].. marca ŻOO4 o koordinácii
postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru
a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 7302/2073 alebo vzniknuté podľa
zákona č'9o/2oo8Z.z.v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, čisa európske zoskupenie
územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny
subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovanĺa činnosť vykonávanápodľa zákona o finančnej kontrole a audĺte, osobĺtných predpisov a so zohľadnením
medziná rod ne uznáva ných a ud íto rských šta nda rdov;

ľ
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Výzva na predkladanle žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo
strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prĺjímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil
žĺadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je
uvedený v článku 2 odsek 2.'J' zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek
2.v prípade tzv' národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle s 26 odsek 3 Zákona
o príspevku z eŠlr a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle 528 odsek L Zákona
o príspevku z eŠlr;

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

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ĺi) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti
prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo

(ĺii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím rĺešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámcĺ Projektu, alebo

(v) začatia realĺzácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (ĺv)
a ktorá je ako hlavná aktivĺty uvedená v Prílohe č' 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenamĺ. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho
sa k realĺzácii Vo nĺe je Realizáciou h|avných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatĺu
realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realĺzácĺe hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenĺe obdobia pre vznik
oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizáciĺ hlavných Aktivít Projektu v zmysle
definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenostĺ výdavkov na podporné
Aktivĺty Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b)VzP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie Vo - nastane vo vzťahu ku
konkrétnemu Verejnému obstarávanĺu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k Vo na výkon prvej ex-ante kontroĺy, ak je takáto kontrola
vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nĺe je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za
začatie Verejného obsta ráva nia považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenĺa použĺtého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanĺe ponúk
na zverejnenie, alebo

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

Zákon ofinančnej kontrole aaudite - zákon č.357/2075 Z' z. ofinančnej kontrole aaudite
a o zmene a doplnenínĺektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o Vo - zákon č' 343/201'5 Z. z' o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č,. 25ĺ2006 Z. z. _ zákon č. 25/2006 Z. z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (účĺnný do 17 'o4.201,6);

Zmena podmienok pre projekty generujúce pr'jmy _ zmena, ktorá nastáva v prípade:

t
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a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení
žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavilĺ počas monĺtorovania čistých príjmov
na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere - je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovanĺa
pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou
bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a' v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktoných vynaloženie
súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu
a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu,
alebo

b' za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom
a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu
a na účel podľa odrážky vyššie.

ZoVPBA - Zmluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky
vyplnenĺa Blankozmenky a d'alšie právne vzťahy s tým súvĺsiace;

Zverejnenie - je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktoni m je Prijímateľ
viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle orgánu
zapojeného do riadenia, auditu a kontroly Ešlr vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné
zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre
neho vypl'ývajú alebo môžu vypl'ivať práva 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 nadobúda účinnos{ ak pre Zverejnenie konkrétneho
Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nieje v žiadnom prípade povinný Prĺjímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo
upozorňovať' Povinnostĺ Poskytovateľa vypl'ivajúce pre neho zo všeobecného nariadenia
a implementačných narĺadení týkajúce sa informovania a publicĺty týmto zostávajú nedotknuté.
Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP pouŽívať vo forme
podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastĺa v príslušnom gramatickom tvare,
pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosťo platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáVa z formuláru žiadosti a povinných príloh,
na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žĺadosť o platbu prijímateľ eviduje v |TMS2oL4+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŹoV - doklad, ktorý pozostáva z formuláru
žiadosti o vrátenĺe finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť
vrátiťfinančné prostriedkyv príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

článok 2 VšEoBEcNÉ PoVlNNosTl PRIJíMATEĽA

l' Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt
realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkamĺa postupovať pri Realizácii aktĺvít Projektu
s odbornou starostlivosťou.

2' Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovĺ za Realizácĺu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu
v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP' Ak Prijímateľ realizuje
Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb,
zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ĺch vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej
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fáze Realizácie aktĺvít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnostĺ Prijímateľa voči
jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podĺeľajúcej sa na Projekte. Jedĺnou
relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ'

Prijímateľ je povinný zabezpečĺ{ aby počas doby Realizácie Projektu a obdobia UdrŽateľnosti
Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je
podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prĺjímateľ je povinný Vrátiť NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom Io vzP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo
výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku
Podstatnej zmeny Projektu.

V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP
podľa Zákona o príspevku z EŠlF, v ktorom bol žiadateľom Prĺjímateľ a podmienky obsiahnuté
v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s 525 zákona o príspevku z EŠlr prenesené do Zmluvy
o poskytnutí NFP, zmena Prĺjímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným
súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmĺenok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena
Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3
zmluvy pre významnejšĺu zmenu ĺba v prípade, ak:

a) v jej dôsledku nedôjde kporušeniu žĺadnej zpodmienok poskytnutia príspevku, ako boli
definované v príslušnej Výzve, to znamená , že aj nový Prijímateľ bude spíňať všetky podmienky
poskytnutia príspevku, a

b) táto zmena nebude mať žĺaden negatívny vplyv na vyhodnotenĺe podmienok poskytnutia
príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prĺjímateľom v postavenížiadateľa, a

c) táto zmena nebude mať žĺaden negatíVny vplyv na cĺeľ Projektu podľa článku 2 odsek Ż.2
zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, prĺčom
Prĺjímateľ musí preuká za,ť', že uvedené následky ani nehrozĺa, a

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným
právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP
namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobĺtného právneho predpisu je tretia
osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prĺjímateľ poruší povinnostĺ podľa tohto odseku 4, ĺde o podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP a Príjímateľ je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP
a v súlade s článkom 7L odsek ]. všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu,
počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vznĺku Podstatnej zmeny Projektu'

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného
alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť ĺnfraštruktúry, ak k nemu dôjde
v období pĺatĺch rokov od Finančného ukončenĺa Projektu a budú naplnené aj d'alšie podmĺenky
pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z defĺnícĺe Podstatnej zmeny Projektu uvedenej
včlánku L odsek 3 vZP alebo zčlánku 6 odsek 4 vzP. Ak dôjde kvzniku Podstatnej zmeny
Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a
Prĺjímateľjepovĺnnývrátiťrurpalebo jehočasťvsúladesčlánkom 1'ovZP avsúladesčlánkom
7]. odsek ]. všeobecného narĺadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo
k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať sĺ všetku potrebnú súčĺnnosť na plnenĺe
záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá
Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnost, je povinná ju písomne vyzvať na
nápravu.
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7. Prijímateľ je povĺnný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislostĺ s Realĺzáciou Projektu s tretími
stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí ĺnak.

8. Prijímateľ je povinný riadĺť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre
prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

článoł 3 oBSTARÁVANIE sLUŽtEB, ToVARoV A PRÁc PRIJíMATEĽoM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb,tovarov a stavebných prác
potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povĺnný dodržiavať princípy
nediskrimĺnácĺe hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane
posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcĺonality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať
podľa zákona o Vo (preukázateľne začatý postup po t7'4'2016) alebo zákona č.
2512006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.Ż016). odkazy na ustanovenia zákona č.
25/2006 Z. z. sú d'alej v texte uvádzané v zátvorke'

3. Pr'ljímateľ je povinný postupovať pri zadávanízákazĺek na dodanie služieb, tovarov a stavebných
prác potrebných pre Realizácĺu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákazĺek v súlade so
zákonom o Vo ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania alebo v súlade so zákonom č.
25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa
ustanovenia zákona o Vo alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku
nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaztek podľa pravidĺel upravených
v aktuálnom Metodickom pokyne cKo č. 72 a v Príručke k procesu verejného obstarávania
(vprípade postupu podľa zákona č'.25/2006Z. z. podľa MP cKo č. 12,verzia 2). Prijímateľ je
povinný pri zadávaní zákaziek podľa 5 L17 zákona o Vo (5 9 odsek 9 zákona č,.25/2006z. z.)
postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠlF (3'3.7.2.6 Systému
rĺadeniaEšlFverzia3prezákazkypodľazákona č.25/2006Z.z.)avPríručkekprocesuverejného
obstarávania' Prĺjímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad L5000 €
podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKo č. 14 a v Príručke k procesu
verejného obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č.25/2006Z.z' podľa MP cKo č. 14,
verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi zviazanú dokumentáciu z obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác a súvĺsiacĺch postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak'
Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti
Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovĺ túto dokumentácie v určenom termíne
poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme
určenej v Systéme riadenia EŠlr, ak Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania
alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne
alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez lTMS2014+. Minimálny
rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez |TMS 2O'J'4+ je definovaný
rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa s 64 zákona o Vo (s 49a zákona č.
25/2006 Z. z.), v závislostĺ od hodnoty a typu zákazky, prĺčom uvedená povinnosť platí pre
všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prĺjímateľov a nevzťahuje sa
na informácĺe podľa 5 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o Vo). V prípade ponúk
jednotlivých uchádzačov sa cez lTMs 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktonŕ bol
vyhodnotený ako úspešný. Ro je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete
vyžadovať predloženie dokumentácĺe cez |TMS 2014+ aj v prípade zákaziek realĺzovaných s
využitím elektronĺckého trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto
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predkladanej dokumentácĺe určí Ro. Prĺjímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá

Poskytovateľovĺ aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie
služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej
predkladanej dokumentácĺe, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že

predkladaná dokumentácie je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie
obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľvyhlási,
že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu
a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopíňaní dokumentácĺe na

výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku
rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenĺa podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho

Vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak

Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku naprĺek výzve Poskytovateľa nepredloží,
ide o podstatné porušenie povinnostĺ Prijímateľom.

Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávanĺa tovarov, služĺeb, stavebných prác

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia Eštr v príslušnej verzii a v Príručke k procesu verejného
obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich
postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa

ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa s 8 zákona o Vo (s 7 zákona č,.

25/2006Z. z.) za vykonanie Vo pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ,

tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov Vo. Rovnako nie je výkonom
finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za
obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prĺjímateľ nie je povĺnný postupovať podľa

zákona o Vo (alebo podľa zákona č' 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním
fĺnančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného
orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu
a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/audĺtov. V prípade, že závery novej

kontroly/audĺtu, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických
usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úvo alebo Právnych dokumentov alebo
komunĺkácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej

kontroly/auditu, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditu uplatniť
v plnej výške voči Prijímateľovĺ prípadné sankcie za nedodržanĺe pravĺdiel a postupov
stanovených v zákone o Vo (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z'), resp. postupov pri obstaraní
zákazky, na ktorú sa zákon o Vo (alebo zákon č. 25/2006 Z' z.) nevzť.ahuje. Zmluvné strany sa

osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku IŻvZP odlišný od
Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Vo, spočívajúcu v porušení právnych

predpisov a/alebo pravĺdĺel pre poskytovanĺe pomocĺ z EšlF v súvislosti s Vo, porušením pravidiel

a postupov Vo stanovených v zákone o Vo (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z') alebo vyplývajúcich z
legislatívy EÚ k problematike Vo alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými
alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovatel'a a bez ohľadu na štádium, v
ktorom sa proces Vo nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povĺnnosť Vrátiť NFP

alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade

sčlánkom tovzP, ato aj vprípade, ak nedôjde kaplikácĺi postupu podľa 5 41 alebo 41a zákona

o príspevku z rŠlr.

Prijímateľ je povinný vzávislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác
postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávanĺa služieb, tovarov a stavebných prác na

výkon kontroly podľa kapĺtoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému rĺadenia EŠlF

a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon oVo (zákon č. 25/2006 z. z.)
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nevzťahuje podľa metodického pokynu cKo č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke
pre Žĺadateľa/Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávan ja alebo v tejto Zmluve

o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný
predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠlF,

resp. V prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo nevzťahuje podľa

metodického pokynu cKo č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú
prijímateľ povinne predkladá cez |TMS 2oL4+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa,

ktorú vydáva Ro/So.

7. Finančnú kontrolu pravidĺel a postupov stanovených zákonom o Vo (zákonom č.. 25/2006 7' z.)

vykonáva Poskytovateľv závĺslosti od fázy/etapy časového procesu Vo ako:

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením Vo,
b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

8. Finančnú kontrolu postupov prĺ obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo (zákon č.

25/2006Z' z.) nevzÍahuje vykonáva Poskytovateľv závislostĺ od rozsahu a predmetu ako:

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

9. Vprípade druhej ex-ante kontroly je vkapitole 3'3.7.2.2 Systému riadenia EŠlF osobitne
upravená spolupráca s Úvo v nadväznosti na ustanovenie 5 L69 odsek Ż zákona o Vo' Prijímateľ
je povinný doručĺť poskytovateľovĺ kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVo. V prípade, že
prĺjímateľ podal proti rozhodnutiu Úvo odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s
kópĺou právoplatného rozhodnutia ÚVo, resp. Rady Úvo aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak
prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred rĺadnym ukončením tejto kontroly,
resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k Vo na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť
poskytovateľ vyhodnotĺť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

10. Poskytovateľ je povĺnný vykonať fĺnančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných
prác a súvĺsiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia eŠlr. počas

doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prĺjímateľa na doplnenĺe chýbajúcich náležitostí alebo iných
požadovaných dokladov alebo ĺnformácií sa lehota na výkon fĺnančnej kontroly prerušuje.
Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážkV, Pr€ ktoré sa
fĺnančná kontrola prerušila' Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslanĺa
výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenĺa alebo doplnenia
dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostíalebo iných požadovaných dokladov alebo informácií
Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly Vo.

1l. Poskytovateľ je oprávnený vodôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly
preoÍžiť. Poskytovateľ o predĹžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom
dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

|2. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámcĺ iných nevyhnutných úkonov
súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa
odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane
plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom
dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

l3. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastnĺť sa na procese Vo vo fáze otvárania
ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komĺsie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ
oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastnĺť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen
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komisĺe na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povĺnný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto
konania otvárania ponúk/vyhodnotenĺa ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne
dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk,
resp. V komisii na vyhodnotenĺe ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením Vo, s podpisom zmluvy s Dodávateľom,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do
fĺnancovania v plnej výške,

c) Vyzvať Prĺjímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do

financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávanĺa
služieb, tovarov a stavebných prác,

e) Udelĺť fĺnančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a

stavebných prác pred pripustením časti rnýdavkov do financovania (ex-ante finančná
oprava),

f) Udelĺť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a

stavebných prác po tom, ako bolĺ tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa
Prijímateľovi (ex-post fĺnančná oprava) postupom podľa 5 41 alebo 41a zákona
o príspevku z ršlr v prípade Vo; Prijímateľ je povinný vrátĺť NFP alebo jeho časť v súlade
s článkom lovzP,

g) Udeliť fĺnančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a

stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa
Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti
v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o Vo.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej 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 prerušenĺu plynutĺa lehoty alebo k predíženiu lehoty), Prijímateľ nie je
oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou
je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným
uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr.
vyhlásenĺe Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante
finančnú opravu.

16. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje
dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly Vo:

a) vo vzťahu k Vo na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu ,,lnformovanie
a komunikácia", zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude
ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 14 písm' b) alebo e) tohto článku VZP, môže
Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch
môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umoŽnĺť opakovanĺe zadávania zákazky podľa
prvej vety tohto písmena nad rámec lĺmitu uvedeného v prvej Vete tohto písmena. Pri
opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť
predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplrývajúcich z Projektu
alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe
z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcemu Vo. Pri opakovaní zadávania zákazky
podľa prvej vety tohto písmena je Prĺjímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej
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spráVy z kontroly/správy zkontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu Vo, predložiť
dokumentáciu k novému Vo na ex-ante kontrolu podľa ods. 7 písm. a) tohto článku. Pri
opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prĺjímateľ povinný do 20
dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu
uvedeného v prvej vete tohto písmena predloŽiť dokumentácĺu k novému Vo na ex-ante
kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie
o vyhlásení Vo alebo iný obdobný dokument, ktorým sa Vo vyhlasuje, na zverejnenie
spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej
správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému Vo'
V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému Vo nebudú závery z kontroly Poskytovateľa
v súlade s ods. ]-4 písm. b) alebo e) tohto článkuYZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP zo strany Prĺjímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na
ĺný druh obstarávania podľa ods. 3 tohto článku VZP'

b) vo vzťahu kVo na podpornú Aktivitu,,Riadenie projektu - externé", zadávanĺe zákazky na
tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods.
14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vznĺknuté
z tohto Vo budú považované za Neoprávnené výdavky.

|7. Prijímateľ sije vedomý, že porušenie pravĺdiel a povĺnnostítýkajúcich sa procesu prvej ex-ante
kontroly pred vyhlásením Vo uvedené v kapitole 3.3.7.2.I. Prvó ex onte kontrota po podpise
zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy' Zároveň Prijímateľ berie na
vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie
všetkých požĺadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18' Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečĺť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu
povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, službami a stavebnýmĺ prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7'2 zmluvy, a
to opráVnenýmĺ osobami na výkon tejto kontroly/audĺtu a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť' Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámcĺ záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu
právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpĺť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky fĺnančnej
kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnos{ že výdavky vzniknuté na základe Vo nemôžu byť
Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená fĺnančná kontrola zo strany Ro, resp. skôr
ako bude potvrdená ex-ante fĺnančná oprava.

Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti
o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku finančnej
kontroly Vo, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej
vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vznĺknuté na základe
kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.

20' Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využĺtím
elektronického trhoviska podľa 5 109 a 5 110 zákona o Vo (5 96 zákona č.25/2006 Z. z.), tak
Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda v súlade s článkom 4.3. a L5.L'2
obchodných podmienok elektronického trhoviska účinnosť schválením verejného obstarávania
zo strany poskytovateľa. Za moment schválenia verejného obstarávania sa rozumie ukončenie
výkonu finančnej kontroly verejného obstarávania, resp. dátum zaslania správy z fĺnančnej
kontroly verejného obstarávania v zmysle 5 22 odsek 6 zákona o finančnej kontrola a audite. Pri
výkone základnej finančnej kontroly verejného obstarávania (finančná kontrola verejného
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obstarávania, ktorá sa vykonáva pred podpisom zmluvy o NFP) podľa 5 7 zákona o finančnej

kontrole a audite použije poskytovateľ postup ako pri finančnej kontrole verejného obstarávania.

Prijímateľ je povinný preukázateľne oznámiť nadobudnutie účĺnnosti zmluvy Dodávateľovi

najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni doručenia správy z finančnej kontroly verejného

obstarávania zo strany poskytovateľa

2l. Prijímateľ sĺ je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný

zákaz konfliktu záujmov. V prípade identĺfikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený

postupovať podľa 5 46 odsek L2 zákona o príspevku eŠlr alebo podľa iných všeobecne

záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä

v Metodickom pokyne cKo č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu fĺnančných opráv, ktoré

má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania

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

obstarávania.

22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej

súťaže azákazu protiprávneho konanĺa pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je Vprocese

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou

za účelom preverenĺa, či v rámci Vo nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaŽe

alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne

zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskr1tovateľa.

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie prĺncípov a postupov Vo a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplrývajúcich z právnych predpisov SR

a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl'ývajúcich z Právnych dokumentov,

zYýzvy, zusmernení, metodických pokynov CKo, stanovísk a zistení co, oA, EK alebo

iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné avdôsledku aplikácie ktoných 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 odstránenĺu protiprávneho stavu, nie je možné

pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto Vo, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi

Prijímateľa spolu so skutočnosťou, ź.e nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným

uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKo č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má

riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávanĺa uvedené

inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov,

služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa

oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k

identifĺkovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanĺe princípov a postupov Vo a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl'ývajúcĺch z právnych predpisov SR a z
právnych aktov EÚ a/alebo

c)porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl'ývajúcich z Právnych dokumentov, zYýzvy, z

usmernení, metodických pokynov CKo, stanovísk a zĺstení Certifikačného orgánu, orgánu

auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v

dôsledku aplikácĺe ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného Vo z financovania,
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tovšetkopouzavretízmluvyPrijímateľaaúspešnéhouchádzača,aleeštepredúhradou
oprávnených výdavkov vŻoP,vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu' ktoré vyplývajú

zrealizácieVerejnéhoobstarávania(napr'nazákladezáverovzfinančnejkontrolyverejného
obstarávania), Poskytovateľ nepripusti výdavky vzniknuté na základe takéhoto Vo do

financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto

výdavkov,alebosaposúhlasePrijímateľastavkonvalidujeprostredníctvomex-antefinančnej
opravy.Voveciurčeniaex-anteopravyasúčasnéhopripusteniakontrolovanéhoVok
financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu cKo č' 5 k určovaniu

finančnýchoprávvpríslušnejverzii,ktorémáriadiaciorgánuplatňovaťprinedodrŽanípravidiela
postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č' 5 Zmluvy o poskytnutí NFP' Konečné

potvrdenieex-antefinančnejopravyvydáPoskytovateľPrijímateľovilenposplnenípodmienok
určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto Vo budú môcť byť pripustené

kfinancovaniuzapodmienkyzníženiaoprávnenýchvýdavkovvovýškeurčenejex-antefinančnej
opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov' služieb alebo

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa

pripusteniasúvisiacichvýdavkovdofinancovaniaaex-antefinančnejopravyuvedenévprvej
vete tohto odseku použijú obdobne' ak došlo k identifikovaniu obdobných

nedostatkov.

25. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania' spolu s určením percentuálnej výšky

finančnejopravyprislúchajúcejkonkrétnemuporušeniu,podľaktoréhopostupujePoskytovateľ
pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy' tvorí Prílohu č' 5 (Finančné opravy za

porušenie pravidiel a postupov obstarávania)'

Ż6,AkvsúladesVýzvouvypl,ývalapreŽiadateľapovinnosťspočívajúcuVtom,žežiadateľjepovinný
predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu Vo v rámci konanĺa o Źiadosti o NFP vo vzťahu

k Vo špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku

v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu ktakémuto Vo na

opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP' Uvedené nemá vplyv na moŽnosť Poskytovateľa

vykonať opätovn ú kontrolu ta kéhoto Verejného obstaráva nia'

21 . Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP:

a)kompletnúdokumentáciuzprocesuVokAktivitámProjektuvprípade,akkudňu
nadobudnutiaúčinnostiZmluvyoposkytnutíNFPPrijímateľuzavrelzmluvusúspešným
uchádzačom alebo

b) informáciu o stave, v akom sa proces Vo k Aktivitám Projektu nachádza v prípade' ak

kudňunadobudnutiaúčinnostiZmluvyoposkytnutíNFPPrijímateľneuzavrelzmluvu
s úspešným uchádzačom l -^ a.'-ĺA

PrijímateľjepovinnýpredložiťdokumentáciuzkaŽdéhoVovsúladesoSystémomriadeniaESIF,
Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP' a to V rozsahu' ktoni

umožnívykonaniekontrolypodľaods.7alebo8tohtočlánkuVZP'Vsúladespredchádzajúcou
vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel

zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu

zpríslušnéhoVonaex.antekontrolupodľaods.7písm.b)tohtočlánku,pričomPrijímateľtúto
povinnosťnemáprizákazkáchsnízkouhodnotouvzmysledefiníciepodľaust.s5zákonaoVo.
PredchádzajúceodsekytohtočlánkuakoajvšetkyostatnéustanoveniaZmluvyoposkytnutíNFP
sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku' NepredloŽenie

dokumentácie z procesu Vo podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie

I

Zmluvy o poskytnutí NFP

23



1

článok ł PoVtNNosTl sPoJENÉ s ľvloĺutToRoVANíM PRoJEKTU A PoSKYToVANíM
lruronľvlÁoí

Prijímateľ je povinný počas platnostĺ a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať
Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a d'alšie údaje potrebné na monitorovanie
Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadostio platbu,

b) Doplňujúce monitorovacie údaje,

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,výročná") a
monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom
,,záverečná"),

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas obdobia
Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovĺ spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby,
priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje
k Žiadosti o platbu' Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňa;úcu podmienky
podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnostĺ Zmluvy o poskytnutí
NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanĺe monĺtorovacej správy Projektu (s

príznakom ,,výročná"), Prijímateľ je povinný predložĺť Poskytovateľovi informáciu, o stave
Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o d'alších
informáciách v súvislostĺ s realizáciou Projektu Vo formáte stanovenom Poskytovateľom
(Doplňujúce monitorovacie údaje), a to Bezodkladne od uplynutĺa 6 mesačnej lehoty stanovenej
v tomto odseku' Prijímateľ je zároveň povinný predložiť ĺnformácie v rozsahu podľa tohto odseku
aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prĺjímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu
správu Projektu (s príznakom ,,výročná"| za obdobie kalendárneho roka od 1'1. roku n do 3L.12.
roku n, najneskôr do 31. januára roku n+].. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie
monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,ýročná"), je nasledujúci rok po roku, v ktorom
nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť
neskôr ako 1.1' roku n, pruá monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná") obsahuje
údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k
Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prĺjímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácĺe aktivít Projektu vtermíne podľa tejto
Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom
,, záverečná"). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,záverečná")
je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie
hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od
Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenĺa realizácie aktivít projektu.
V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít
Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť
Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná") za toto obdobie do 30
dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

5. Prijímateľsa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas
5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prĺjímateľ

2
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povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenĺa
Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monĺtorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od
uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od
ukončenia Realizácĺe aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúcĺ po poslednom dni
monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov
odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú
každých ].2 mesiacov až do doby uplynutĺa obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovacĺu správu najmä v
prípadoch, ak:

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanĺe Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy
o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,

b) je v |TMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade
súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

c)je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobamiv súlade s článkom
72vzP a zistenía počas prebiehajúceho audĺtu/kontroly predbežne obsahujú zistenĺa, ktoré
by mohli zakladať Nezrovnalosť a|ebo ĺné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s fĺnančným
dopadom.

Prijímateľ je povĺnný predložiť Poskytovateľovi informácĺe o monitorovaných údajoch na úrovni
Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne
prostredníctvom |TMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej
hlavnej Aktivity Projektu. Prĺjímateľ je povĺnný Bezodkladne prostredníctvom lTMS2014+
informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu
a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Prijímateľ je povĺnný prostredníctvom |TMS2014+
poskytovať údaje o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na
žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom
Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením
Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktĺvitami Prijímateľa súvisĺacimi s účelom
Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovanĺa doplňujúcich monĺtorovacích údajov
k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovanĺa informácií
o monĺtorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení
akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovĺ, o vzniku a zániku
okolnostívylučujúcich zodpovednos! o všetkých zistenĺach oprávnených osÔb na výkon kontroly
alebo audĺtu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú
alebo môžu maťvplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ
je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu,
reštrukturalizačného konanĺa a reštrukturalizácie, ako aj o Vstupe Pr'ljímateľa do likvidácie a jej
ukončení. Prijímateľ je povĺnný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu
a zavedení nútenej správy.

Prijímateľ je zodpovedný za presnosd správnosd pravdivosť a úplnosť všetkých ĺnformácií
poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu a informácĺa zaslaná
Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu
kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žĺadosti o platbu musí
byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minĺmálne formou finančnej kontroly
kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

7
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9' o zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu
podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10' Poskytovateľ je oprávnený požadovaťod Prijímateľa spráVy a informácie viažuce sa k Projektu aj
nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je
povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácĺe poskytnúť, pričom zo
strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

L7' o zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 6L a 65 odsek 8 všeobecného
nariadenĺa) je Prĺjímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu
v súlade s ods' 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa poŽiadaviek Poskytovateľa. Prĺ vypracovaní
aktualizovanej Fĺnančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky prljmy, ktoré neboli
zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Prĺ Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61
odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú
analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom ,,posledná,,. Pri Projektoch
generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktoných nie je možné
dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou čistých
príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Prĺ Projektoch generujúcich prljmy
podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenĺa, ktoré vytvárajú Čiste prí;my počas Realĺzácĺe
Projektu, ktoných celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nĺžšie ako 1 000 000 EUR, avšak
vyššie ako 50 00o EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté prljmy v monitorovacej správe
s príznakom ,,záverečná" a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej
žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce prljmy, ktoých celkové oprávnené výdavky sú rovné
alebo nĺžšĺe ako 50 ooo EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovanĺa Čistých príjmov.

č!ánok5 lNFoRMoVANlEAKoMUN|KÁoA

L' Prijímateľ je povĺnný počas platnostĺ a účĺnnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ĺnformovať verejnosť
o príspevku, ktoąŕ na základe Zmluvy 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' Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na
verejnosť bud ú obsa hovať nasled ujúce informácie :

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

b.
odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktoni spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení
EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF - Európsky sociálny fond, ENRF - Európsky námorný
a rybársky fond a KF - Kohézny fond; ak je Projekt financovaný zviacako jedného fondu, odkaz podľa
predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na eŠlr - európske štrukturálne a investičné
fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: ,,Tento projekt je
podporený z "".. ", pričom sa doplní konkrétny EšlF, z ktorého sa poskytuje financovanĺe Projektu;c. logo príslušného oP.

3' Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na
svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah
informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného
NFP a musízdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
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4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prĺjímateľ povĺnný zabezpečiť počas

Realizácie aktivít Projektu inštalácĺu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktoný spíňa

tĺeto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných čĺnností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umĺestnený na mieste ľahko viditeľnom

verejnosťou.

5. erijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou

alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu

spĺňajúceho podmienky V tomto odseku, bez ohľadu 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 vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktoný spÍňa

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 tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko

viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácĺe
uvedené vodseku 2. tohto článku YZP,v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho
pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povĺnný zabezpečiť, aby informácie uvedené
v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo
stáleho pútača.

7. Vprípade Projektov, ktoré nespÍňajú podmienky uvedené vodseku 4 a5 tohto článku YZP, je

Prijímateľ povinný zaistĺť ĺnformovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že

Projekt je spolufinancovaný z EŠlF minimálne umĺestnením jedného plagátu (minimálnej veľkostĺ

A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát

obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanĺe a komunikáciu, ktorý je súčasťou

Metodického pokynu CKo na programové obdobĺe Żo1'4_2020'

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu
z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpeči{ aby cĺeľová skupina alebo osoby, na ktoré je

Realizácia aktivít Projektu zameraná boli ĺnformovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný
z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto
článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil,
UsB kľúč) je prijímateľ NFP povĺnný umiestnĺť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť

uviesť odkaz na príslušný Eštr sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na

výšku' Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, 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 Projektu, ktoré
sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane
prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách
Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku YZP, svýnimkou
podpornej dokumentácie súvisĺacej s Projektom, kde sa Prĺjímateľ zaväzuje uvádzať informácie

$
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uvedené V odseku 2 písmeno 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' Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek

v oblasti informovania a komunikácĺe v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblastĺ

informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre ĺnformovanie a komunĺkácia, ktoný je

súčasťou Metodického pokynu CKo na programové obdobie 2oL4_2oŻo'

čtánok s VLAsTNícTVo A PoUŽIT|E VýsTUPov

L Prijímateľsa zaväzuje, že počas Realizácĺe Projektu a Udržateľnosti Projektu:

a) budú nehnuteľnosti, v súvĺslosti s ktonými sa Projekt realizuje, spíňať vo Výzve stanovené

podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv

vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktoných alebo v súvislosti

s ktonými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (d'alej ako ,,Nehnuteľnosti na realizácĺu Projektu").

To znamená, že Prĺjímateľ musí mať k Nehnuteľnostĺ na realĺzáciu Projektu právny vzťah, ktoný

je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to

vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na

realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prĺjímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu

Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti

Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo

Prĺjímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom menĺť pri dodržaní všetkých podmienok

stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral

alebo zhodnotĺl vrámci Projektu zNFP alebo zjeho časti (d'alej len,,Majetok nadobudnutý

z NFP"):

(ĺ) bude používať výlučne pri výkone vlastnej čĺnnosti, v súvislosti s Projektom, na ktoąĺ bol

NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu

je vhodné prenechanie prevádzkovanĺa Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe

podľa Schválenej žiadostĺ o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel

týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri

dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prĺjímateľa podľa jeho

štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy

výslovne nestanovujú ĺný postup prĺaplikácĺivýnĺmiek podľa 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, ktoni bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za

nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktoý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu ĺný právny vzťah a následne ho

opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Pr'ljímateľ označí jednotlivé hnuteľné vecĺ, ktoré tvoria Majetok

nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť

zamenené s inou Vecou od ich nadobudnutia počas Realĺzácie Projektu a Udržateľnosti
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Projektu; uvedená podmĺenka sa nedotýka povinností vypl'ŕvajúcĺch z komunikácie

a ĺnformovanostiv zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5vzP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktonŕ je predmetom duševného

vlastníctva (autorského práva, práv súvisĺacich s autorským právom a práva

priemyselného vlastníctva, vrátane práua z patentu, práva na ochranu designu, práva na

ochranu úžĺtkového Vzoru, práva ku know-how) (d'alej vo všeobecnosti aj ako,,majetok,

ktorý je predmetom duševného vlastníctva"), na základe písomnej zmluvy, vrátane

rámcovej zmluvy, z obsahu ktoąŕch musívyplývať splnenie nasledovných podmienok:

I. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na

základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie

vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného

vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu,

v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy,

použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti

s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej,

bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej

licencĺe (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia

Prĺjímateľa pri používaní diela alebo prĺ vykonávaní iného práva duševného

vlastníctva (vrátane priemyselného Vlastníctva), ktoré by vyžadovalĺ dodatočný

alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude

Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať,

spracovať, adaptovať, d'alej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel,

prípadne v rovnakom rozsahu ĺch previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti

tretejosobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

Ż' V zmluve podľa bodu L. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov,

výro bcov a subdodávate ľov Dodávate ľa Prijímateľa'

3' Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na

základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka exĺstujúceho diela alebo iného

existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane prĺemyselného vlastníctva) pre

Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa

v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako

nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-

záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva

z prĺemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel

Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke

majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu

používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených

v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu

umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa

bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na

dodávaný majetok, ktoný je predmetom duševného vlastníctva.

Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
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3.

4.

a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v cetku
alebo čiastočne, s výnimkou vypl'ývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (ĺ) tohto č|ánku
alebo s výnimkou vyplývajúco u zYýzvy,

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu,
ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nĺe je
V rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vypl'ývajú zo zmluvných vzťahov
s Financujúcou bankou/Financujúcou inštĺtúciou;

d) zaťažený záloŽným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou
bankou/Fina ncujúcou inštitúciou.

Prijímateľ je povĺnný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po
udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú
výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktoných sa
Prijímateľ domnĺeva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon
pridispozícĺi s Majetkom nadobudnutým z NFP povĺnne podlieha Verejnému obstarávanĺu, je
Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o Vo a pravidiel
uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ 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, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b)
bod. (i) a (ĺi) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť
Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej mĺere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať
vôbec' Takýto súhlas môže byť udelený v1Ílučne v prípade, ak ide o majetok, ktoný je výsledkom
investíciĺ nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov
uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spíĺať podmienky
uvedené vodseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) avodseku 2 písmená a) a b) tohto článku6YZP,
hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je
nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané
investície)' o súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou
žiadosti je dôsledné vecné odÔvodnenĺe splnenia podmienok na udelenie súhlasu, ĺnak
Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

Porušenie povĺnnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2
písmená a) až d) tohto článku môže v závislostĺ od rozsahu porušenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú
zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch I až3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na
vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z
NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle
článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov
EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátĺť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej
neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim
z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátĺť NFP alebo
jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku
v súlade s článku 10 VZP.

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku
dokumentáciu vytvorenú prĺ alebo v súvislosti s Realĺzáciou aktĺVít Projektu, a týmto zároveň
udeľuje Poskytovateľovĺ a príslušným orgánom SR a EÚ právo na pouŽitie údajov z tejto
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8.

dokumentácĺe na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských

a priemyselných práv Prijímateľa.

Porušenie povĺnností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho

písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné

porušenĺe Zmluvy o poskytnutí NFP a Prĺjímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s

článkom 70vzP.

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou

oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovate[ MF sR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca

banka.

článok 7 PREVoD A PRECHoD PRÁV A PoVtNNosTí

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povĺnnostĺ zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt
iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy
týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenĺa podmienok uvedených v článku 2
odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému fĺnančného riadenia' Prijímateľ
spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí

NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenĺe
súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo
požiadať o poskytnutĺe doplňujúcich informácĺí a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia
podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované

dokumenty, ĺnformácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako
lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne
Poskytovateľovi dokumenty, Vysvetlenia a informácie vyžĺadané podľa predchádzajúcej vety
V stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak
Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči
Poskytovateľovi nad'alej V nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na

5531 a nasl. občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím
osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bolv rozpore s právnymi predpismiSR kogentnej povahy.

Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez
predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prĺjímateľa sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinnývrátĺť rurp alebo jeho časť

v súlade s článkom 10 VZP'

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu
Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo
Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutĺe cĺeľa Projektu v zmysle

článku 2.2 zmluvy' V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povĺnný oznámiť
Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto
zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámenítakejto zmeny,

ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požĺadať

o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či
zmenou vlastníckej štruktúry Prĺjímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je
povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenĺa v prĺmeranej lehote
a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie,
vysvetlení a ĺnformácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje

)

2

u

u

)

L
31



1

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť vočĺ
Prĺjímateľovizmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a)VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na
právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyphývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle
právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností
zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Pr'ljímateľom
na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa
na ĺný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých
práv a povinností Poskytovatela zo 1mluvy o poskytnutí NFP, ktoných výkon mu umožňujú
príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlĺvých úkonov pri prevode alebo prechode práv
a povinnostísú upravené v Systéme fĺnančného riadenia.

článok g REAtlzÁclA AKTIVíT PRoJEKTU

Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP
a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný prizamýšľanej
zmene termínu Ukončenia realĺzácie hlavných aktĺvít Projektu podať žiadosť o zmenu
a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných
aktivít Projektu je Prijímateľ povĺnný preukázať splnenĺe podmienok Ukončenĺa realizácie
hlavných aktivít Projektu v zmysle podmĺenok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktĺvít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie
hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), ktoré je Prĺjímateľpovinný zaslať
Poskytovateľovĺ do 20 dníod začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície
Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje
Začatie realizácĺe hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred
účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí
realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účĺnnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovĺ Začatie realizácie
hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít
Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený
v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia reaĺizácie hlavných
aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou
hlavných aktĺvít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

Prĺjímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných
aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania oVZ. Čas trvania
oVZ sa nezapočítava do doby Realĺzácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia
hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia
oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j' do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe
oznámenia Prijímateľa o pominutí oV7 zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v
Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa
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bude analogĺcky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanĺe NFP z dôvodu
oVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom' 11- písmeno b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa

Poskytovateľ dostane do omeškania :

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktoąŕ realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 3o dní, a to po

dobu omeškanĺa Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne
dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na

vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných
aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať.
V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnostĺ ŽoP
uvedenej v článku 132 všeobecného narĺadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie
Poskytovateľa zavĺnené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon
aĺebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ
povinný pokračovaťv Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) svýkonom fĺnančnej kontroly verejného obstarávanĺa podľa článku 3 vzP, a to po dobu
omeška nĺa Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v pĺsmene a) a v písmene b)
,!-.vyššie predlžĺ o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu

musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych
aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijímateľ Bezodkladne po vzniku oVZ alebo po tom, čo sa o ich vznĺku dozvedel, alebo po tom,
ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi
pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa
odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku oVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku
Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré vĺedli k vzniku oVZ, dátum vzniku
ovz, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik oVZ. Doručením tohto
oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účĺnky pozastavenia Realĺzácie hlavných aktĺvít Projektu,
ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí
v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenĺa podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi
jednoznačne preukáže skoršívznik oVZ a Poskytovateľ tento skoršívznik písomne akceptuje.
V oznámení o pozastavení Realizácĺe hlavných aktĺvít Projektu z dôvodov podľa odseku 3
tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu
týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v
prípade, že sa pozastavenie Realizácĺe hlavných aktivít Projektu týka len niektoných hlavných
aktivít Projektu, Prijímateľv oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa
pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu
akotvoríprílohutejtozmluvyoposkytnutíNFPavtabuľkeč.6vPrílohe č.2Zmluvy
o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realĺzácie hlavných
aktiVít Projektu nie sú špecĺfikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, Že pozastavenie sa
týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov
nastávajú účĺnky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realĺzácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto
článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve
o poskytnutí NFP a Prĺjímateľsi voznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň
po uplynutílehôt na preplatenĺe podanej ŽoP;
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c) V prípade pozastavenia Realĺzácie hlavných aktĺvít Projektu podľa odseku 4 písmeno a)

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených
touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo
postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po

uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o oYZ Poskytovateľ písomne oznámĺ Prijímateľovi, že vznik oYL z dôvodov
uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít
Projektu nedošlo.

Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytova nie N FP :

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby
odstránenia tohto porušenia zo strany Prĺjímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ
neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany
Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni oVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto
okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci
sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácĺe aktivít Projektu pred tým, ako došlo
k účinkom pozastavenĺa Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, Źe

k vynaloženĺu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia
Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne rĺadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s
Realizáciou aktĺvít Projektu v zmysle článku 13 odsek LvzP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizácĺou aktivít Projektu alebo
s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu
aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenĺa voči Prijímateľovi, osobám konajúcim
V mene Prĺjímateľa alebo iným osobám v prĺamej súvislostis Projektom,

0 v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej
Yýzvy, v rámcĺ ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej
povinnosti Prĺjímateľom,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov
podľa článku 12 odsek L vzP a zistenĺa auditu/kontroly predbežne obsahujú zĺstenia, ktoré
vyžadujú dočasne pozastavenĺe poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia
právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej
s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznostĺ na článok 108 Zmluvy
o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protĺprávnej pomoci podľa

článku 4 odsek4 Nariadenia Rady (EÚ)č. 2oL5/I589, ktoným sa ustanovujú podrobné pravidlá
na uplatňovanie článku L08 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia
prijala rozhodnutie, ktoným prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu
pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

ĺ) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie štátnej pokladnice na prelome kalendárnych
rokov.

Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov stým súvĺsiacich,
v prípade vzniku Nezrovnalostiaž do jejodstránenia a ak kodstráneniu nedôjde, Poskytovateľje
oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom fĺnančného riadenia a na to
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nadväzujúcimĺ Právnymĺ dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonaťfinančnú opravu časti NFP'

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmĺenky

podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP' Doručením tohto oznámenia Prĺjímateľovi nastávajú

účinky pozastavenia poskytovania N FP.

Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanĺe NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisĺacich

v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie

konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli,

že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa

v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa,

ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku YZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ 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

nevzniklĺ počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek L písmeno a) VZP), resp.

nevznĺkli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Kedže

Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto

vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu nazáväzky, ktoré môžu

v tejto súvĺslosti Prĺjímateľovi vzniknúť najmä v súvislostĺ s jeho zmluvnými vzťahmi

s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a7

tohto článku uvĺedol 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. Poskytovateľ je povĺnný, ak ho o to Prijímateľ požĺada, poskytnúť mu

všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby

Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu'

Výdavky realĺzované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít

Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné

Aktivĺty Vecne súvĺsiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená.

To neplatí pre tie výdavky realĺzované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet

Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na

oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku vzP' zhľadiska posúdenia oprávnenosti

jednotlĺvého výdavku sa uplatnívýnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššĺe'

Ak Prijímatel má za to, že:

a) odstráni| zistené porušenĺa Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f)

až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku L1_ nevzťahuje, za

podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

b) došlo k zániku ovz, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre

poskytovanĺe NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení

Zmluvy o poskytnutí NFP' V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovĺ nebránĺ iný

vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplrivajúca pre neho

z Právnych predpĺsov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcĺch sa

Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prĺjímateľa o odstránení

zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ

)

10.

) 11

l-
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poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v

tomto odseku, písmená a) a c) vyššĺe, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky
nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi

z tohto dôvodu nevznĺká žiadne právo.

|2. V prípade zániku oVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne

obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. Vkaždom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktĺVít Projektu zdôvodov existencie
prekážky, ktorá má povahu oVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, čĺ trvá táto prekážka,

a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych

aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa

Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať

dodržiavanie všetkých svojich povinností vypl'ývajúcich pre neho z Právnych predpĺsov SR, Výzvy

alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä

zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Úeinry oVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené

(s374 odsek 3 obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu oVZ, je Prijímateľ

povinný jednoznačne preukázať a oznámĺť Poskytovateľovi.

15. Prijímateľ je povinný elektronĺcky predložĺť Poskytovateľovi Harmonogram fĺnančnej realĺzácĺe

projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu

finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram

finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si
bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho trojmesačného

obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram fĺnančnej realĺzácie

projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť

s prvým predloženým, ako aj s každým d'alším aktualizovaným Harmonogramom finančnej

realĺzácĺe projektu a požadova{ aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu

finančnej realĺzácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.

16. Harmonogram finančnej realizácĺe projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa

s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého Vo, resp. po potvrdení určenĺa ex-ante

finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné Vo, a elektronicky predložiť aktualizovaný

Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.

17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie

projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške

NFP' V prípade, ak je Prĺjímateľ pri finančnej realĺzáciĺ projektu podľa aktuálneho Harmonogramu

finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je

považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ

oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFp, stanoví Poskytovateľ, pričom táto
nesmie presĺahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval

nárokovať v rámcĺ predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia

v Harmonograme fĺnančnej realĺzácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne

nárokoval v ŻoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého

trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.

18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu

v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktoých je nevyhnutné aktualĺzovať Harmonogram

finančnej realizácie projektu, je Prĺjímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej
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realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí
týchto skutočností.

19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít
projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realĺzácĺe
projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do L0 dní od vzniku týchto
skutočností.

20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu
alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ
oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

článok 9 UKONčENIE zMtUVY

1'. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo
mimoriadne.

2' Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí
NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej
Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa
článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenĺe zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpovedbu Zmluvy o poskytnutí
NFP zo strany Prijímateľa.

4. od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy
o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a d'alej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva
o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre
odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia obchodného zákonníka
o odstúpení od zmluvy (53aa a nasl. obch. zák'), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené
osobitné dojednanĺe Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany
sa osobitne dohodĺi, že:

a) Porušenie Zmluvy 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, ktoąŕ vyplynul z jej obsahu alebo z
okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude
mať záujem na pĺnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

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

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dÔsledku ktoą'ch bude zmarené dosiahnutie
účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o oYZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmĺenok uvedených v Zmluve
oposkytnutí NFP(najmävčlánku6zmluvy,včlánku1,včlánku2odseky3až5avčlánku
6 odsek 4vzP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli
vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany orgánov zapojených do riadenia, auditu a
kontroly EŠlF vrátane finančného rĺadenĺa, ak bolĺ Zverejnené,
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iii) nesplnenie alebo porušenie podmĺenok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve;
za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené
v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak
udalosť alebo skutočnosĹ ktorú Prĺjímateľ neoznámĺl, je v zmysle ustanovenítejto Zmluvy
považovaná za podstatné porušenĺe zmluvy alebo ak nie je povaŽovaná za podstatné
porušenie zmluvy, má tak závaŽne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo
Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich)

nemožno napraviť,

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich ĺnformácií Poskytovateľovi v súvislosti so
Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od
podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktoných spoločným základom je skutočnosť, že

Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ
vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri
poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykona{ alebo by ho musel vykonať inak,
alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti
s Projektom, ktoąi by ĺnak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo
zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od
termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej

hlavnej Aktĺvity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa

článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy
alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP poŽiada, ale poruší svoju
povinnosť Začať realizácĺu hlavných aktĺvít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej
Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predíženie Realizácie
hlavných aktivít Projektu v rámcĺ oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a bolĺ
splnené podmienky na jej predíženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dÔjde k neschváleniu predlženia doby
Realĺzácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c)
zmluvy,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú
podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realĺzácie, a/alebo cieľ Projektu alebo
na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenĺe alebo prerušenie
Realĺzácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prĺjímateľa, ak ho nie je možné podradiť
pod dôvody uvedené včlánku 8vzP, porušenie povinnostíprĺ použitíNFP v zmysle článku
2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa
Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenĺe záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu
spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o Vo
alebo v Právnych dokumentoch ktoré bolĺ vydané pre vykonanĺe Verejného obstarávania
alebo iného postupu obstarávania zo strany orgánov zapojených do riadenia, auditu a

kontroly EŠlF vrátane fĺnančného riadenia, ak bolĺ Zverejnené, ak nedôjde k aplikáciĺ
postupu podľa $41 alebo 5 41a zákona o príspevku z rŠlr; porušenie záväzkov sa vzťahuje
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iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve;
za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmĺenka poskytnutia
príspevku zostáVa z objektívneho hľadĺska splnená, ale ĺným spôsobom, ako bolo uvedené
v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Pr'rjímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak
udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy
považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné
porušenie zmluvy, má tak závaźne negatívny dopad na Realizácĺu aktivít Projektu a/alebo
Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich)

nemožno napravi{

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácĺí Poskytovateľovi v súvislosti so
Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od
podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktoryich spoločným základom je skutočnos{ že
Prĺjímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prĺjímateľ
vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri
poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak,
alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti
s Projektom, ktoý by ínak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo
zavádzajúcich informácií pre účely určenia rnýšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od
termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej

hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa

článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy
alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju
povĺnnosť Začať realĺzáciu hlavných aktĺvít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej
Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6'8 písmeno b)zmluvy,

vii) neukončenie Realizácie hlavných akt]vít Projektu do termínu Ukončenĺa realizácie
hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prĺjímateľ 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 odsek 6.9 zmluvy; podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby
Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c)
zmluvy,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú
podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo
na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie
Realizácie aktĺvít Projektu z dôvodov na strane Prĺjímateľa, ak ho nie je možné podradiť
pod dôvody uvedené v článku 8vzP, porušenie povĺnností pri použití NFP v zmysle článku
2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmĺenok alebo záväzkov týkajúcich sa
Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žĺadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu
spÔsobom a za podmĺenok uvedených vo Yýzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o Vo
alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania
alebo iného postupu obstarávania zo strany orgánov zapojených do riadenia, auditu a

kontroly tŠlr vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde kaplikácĺi
postupu podľa $4L alebo 5 41a zákona o príspevku z rŠlr; porušenie záväzkov sa vzťahuje
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najmä na porušenie zákazu konflĺktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo
inom postupe obstarávania v zmysle 946 zákona o príspevku z EšlF medzi Prijímateľom

a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej

súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom
a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania,
ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku
72 vzP v rámci vykonávanej kontroly alebo audĺtu, bez ohľadu na to, čĺ Protimonopolný
úrad rozhodol o porušení zákona č. 13612001'Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení

neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvanĺa
Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho

orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok
predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplĺkovaných vo vzťahu k Projektu zo
strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu

o stave, v akom sa proces Vo nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu Vo
k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutĺa účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP; alebo nezačne Vo alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3

mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ

vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému Vo do 20 dní od

doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k

predchádzajúcemu Vo; alebo nezačne Vo alebo iný spôsob obstarávania na výber
Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom

alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,

xi) ak Prĺjímateľ v lehote do 1"5 dní odo dňa doručenia správy z kontroly Vo, v ktorej

Poskytovateľ 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, anĺ nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym

odôvodnením,

xii) ak bude Prĺjímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencĺe, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie

alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 5 17 až 19 zák. č,. 9L/2oI6 Z' z. o
trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektonich zákonov, alebo ak

sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného čĺnu v súvĺslosti s procesom

hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realĺzáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku

konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie

skonštatujú aj bez sťažnostĺ alebo podnetu na to opráVnené kontrolné orgány,

xiii) porušenie povinností Prĺjímateľom podľa článku 2 odsek Ż.7 zmlwy, ktoré je
konštatované v rozhodnutí Komĺsie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní rÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany
Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo
opomenutĺe ktor1łch Prĺjímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 vZP, v súvislosti so

Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou

Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenĺa a

r)

t-
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Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP,

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácĺe;

xvi) opakované nepredloženĺe Žiadostio platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku ]-0 odsek 1, článku 12

odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy;

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené
ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany
Prĺjímateľa, na ktoný je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak

súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez
žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie d'alších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch

SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za

podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od
Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení

dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti

Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať
povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realĺzovať iné osobitné postupy

a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej
obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem ,,bez zbytočného

odkladu" zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznostĺ vykonávané úkony Poskytovateľom
podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je

Zmluvná strana oprávnená odstúpiĹ ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplnísvoju povinnosť ani
v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj
v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená
poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom

ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie
povinnosti (534s odsek 3 obchodného zákonníka).

f) odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenĺa
o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane' Na doručovanie sa vzťahuje

článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povĺnnostĺ Zmluvnej strany bráni oVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od
Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpĺť len vtedy, ak od vzniku oVZ uplynul aspoň jeden rok.

V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP
a pod.) sa ustanovenĺe predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené
postupovať podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka a podporne občianskeho
zákonníka.

h) V prípade odstúpenĺa od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti

Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiťaj po skončeníZmluvyo poskytnutíNFP, a
to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu
škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2

zmluvy a d'alšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
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ĺ) Ak sa Prĺjímateľ dostane do omeškanĺa s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že

nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prĺjímateľom.

j) V prípade odstúpenĺa od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti
Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa
v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať
Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal vZmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je

schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká
povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku LovzP za podmienok stanovených
Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba

s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy
je výpoved'doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú
úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povĺnností, najmä Poskytovateľvykoná úkony
vzťahujúce sa k fĺnančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako prĺ odstúpení od Zmluvy
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva
o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani
v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmek h)

tohto článku'

článok to VYsPoRlADANlE FtNANčĺĺÝcn VzŤAHoV

7. Prijímateľ sa zaväzuje

a) Vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí
NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfĺnancovania alebo zálohovej
platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 odsek
2zákona o príspevku z rŠlF sa uplatnína úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP
alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých
predfĺnancovaní,

vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 odsek 2

zákona o príspevku z EŠlF sa V tomto prípade neuplatňuje,
vrátiť rurp alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP
a porušenĺe povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa 5 31 odsek 1
písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa

5 33 odsek Ż zákona o príspevku z EŠlF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť
systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť
nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
Vrátiť NFP alebo jeho časĹ ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie
Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo
opomenutĺe Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť
a nejde o porušenĺe finančnej disciplíny podľa 5 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o
rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP;
vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok
poskytnutia NFP, s ktoým sa spája povĺnnosť vrátenia NFP alebo jeho častĺ, v prípade,
ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až
10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplĺkovať
ustanovenie druhej vety $ 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej

b)

c)

d)

od

:ní

sti

lať

pv

tej

ho

)m

je

rni

Aj

'na

)m

rie

rsti
)rd

rdu

7.2

nta

uje

od

ok.

IFP

lné

rho

40

l-

4l



spráVy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa s 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠlF sa

uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti;

vrátiť Nrp alebo jeho čas{ ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného
obstarávania a toto porušenĺe malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie sĺužieb, tovarov
a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o Vo; suma

neprevyšujúca 40 EUR podľa g 33 ods. 2zákona o príspevku poskytovanom zEŠlF sa
uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho čas{

e) vrátiť ľrlrp alebo jeho časĹ ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávanĺa cudzinca podľa

5 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠlp; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 ods. 2

zákona o príspevku z EŠlF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho čas{

0 vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP

alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 vzP z dôvodu

mimorĺadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa s 33 odsek 2

zákona o príspevku z EŠlF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období
troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61

všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas

Realizácie aktĺvít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného
nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa g 33 odsek Żzákona o príspevku z EŠlF

sa V tomto prípade neuplatňuje,
h) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa 5 z odsek L písmeno m) zákona

o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (d'alej len

,,výnos"); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby

a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 odsek 2 zákona o
príspevku z EšlF sa v tomto prípade neuplatňuje,

ĺ) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol
hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP

s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením
hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré
prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob
výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní
Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 odsek
2 zákona o príspevku z ršlr sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku L písmeno. h) tohto článku VZP sa
Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 3L. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol
výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku
1 písmeno g) tohto článku VZP sa Pr'ljímateľ zaväzuje vrátĺť čistý príjem do 31. januára roku
nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa
vzťahuje povinnosť overenĺa účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanovenĺami zákona
o účtovníctve o overovaní účtovnej závĺerky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná
závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť lTMs2014+
Poskytovateľovĺ 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 a požiadať Poskytovateľa o
informáciu k podrobnostiam Vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu,
varĺabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto ĺnformáciu Prijímateľovĺ Bezodkladne. Prĺ realizácii
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úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktoný je automaticky generovaný systémom
|TMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti |MTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo
odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenĺa odsekov 4 až L0 tohto
č|ánku VZP sa nepoužĺjú' Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp.
neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povĺnnosti vrátenia NFP
alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. ĺ) tohto článku VZP a na

Prijímateľa sa ustanovenĺa o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku
VZP vzťahujú rovnako.

Ak nĺe je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP
iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho častistanovíPoskytovateľvŽoV,
ktorú zašle Prijímateľovĺaj elektronĺcky prostredníctvom |TMS2014+' Záväzné uplatnenĺe nároku
poskytovateľa za sumu vrátenia NFP na základe odoslanej ŽoV zodpovedá zverejneniu ŽoV
poskytovateľom vo verejnej časti lTMS2o74+, o čom je na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
Prijímateľ informovaný automatĺcky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo
systému |TMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň
určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

Prijímateľ sa zaväzuje vrátĺť NFP alebo jeho časť uvedený v ŻoY do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV
Prijímateľovi vo verejnej časti |TMS20L4+. Deň doručenĺa vo verejnej časti |TMS2014+ je totožný
s dňom prechodu ŽoV do stavu ,,odoslaný dlžníkovi" v systéme |TMS2014+. Dňom nasledujúcim
po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti |TMS20].4+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti.
Ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo
dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

a. oznámi porušenie pravidiel a podmĺenok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za

ktoných bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie
finančnej disciplíny) alebo

b. oznámi porušenĺe pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za

ktonich bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie
pravidiel a postupov verejného obstarávanĺa) alebo

c. postupuje podľa 541odsek 2až4alebo 541a odsek 2zákona o príspevku z EŠlralebo
d' postupuje podľa osobitného predpisu (napr. občiansky súdny porĺadok) a uplatní

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na

súde).

Prijímateľ realizuje vrátenĺe NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktoni je
štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho častĺformou platby na účet
alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať
prostredníctvom príkazu na sEPA ĺnkaso v rámci lTM52014+ s uvedením jedĺnečného,

|TMS2014+ automatĺcky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktoný je

štátnou rozpočtovou orga nizácĺou.

Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho častĺ formou platby na účet vykonať prostredníctvom
príkazu na SEPA inkaso v rámci |TMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému |TMS2014+

alebo v prípade nedostupnosti funkcionality prĺkaz na SEPA inkaso v lTM52014+), Prijímateľ
vykoná vrátenĺe prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedĺnečného,

lTMS2014+ a utomaticky generova ného variabilného sym bolu.
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Vrátenie NFP alebo jeho častiformou rozpočtového opatrenia vykoná Prĺjímateľ, ktoni je štátnou
rozpočtovo u o rga n izá cĺo u p rostred n íctvo m lTM S20 14+.

Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho častĺ sa
Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom |TMS2014+
v zmysle odseku 6 tohto článku YZP zaväzuje zabezpečĺť nasledovné:

a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso

tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s s 42 zákona o príspevku z EŠlF

potrebné vrátiť rurp alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ
podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifĺkačného orgánU; vzor Mandátu na

in kaso dodá Prij ímateľovi Poskytovateľ;

b. Príjímateľna základe podpísaného Mandátu na ĺnkaso zadá súhlas s inkasom v banke,
v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho častĺ.

Mandát na inkaso udelený Prijímatelbm neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanĺe
sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe
príkazu na sEPA inkaso zadaného Prijímateľom v lTMS2014+ a slúži na zjednodušenie
vysporiadania fĺnančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku

Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP je možné
vzájomne započítať podľa podmienok s 42 zákona o príspevku z ĺšlr. Ak k vzájomnému
započítanĺu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú
vŹoV už doručenej Prĺjímatelbv podl'a odsekov2až 9 tohto článku VZP do 15 dníod doručenia
oznámenĺa Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia
doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia
odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

1'1'. Ak Prĺjímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovĺ,
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalostĺ a
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podl'a odsekov 5 až ].0 tohto článku VZP;

ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú'

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 3L.08.2027' Táto doba sa predĺžĺ ak nastanú skutočnosti
uvedené v článku ].40 všeobecného nariadenĺa, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenĺa NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prĺjímatel'a, Prijímateľ pred

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti
lTMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii
úhrady Prĺjímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom
lTMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti lTMS2014+.

13 Ak Prijímatel'nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie
správny automaticky |TMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímatel'a
zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovatelbvĺ sa považujú za nevysporiadané.

1'4. Protĺ akejkolÝek pohl'adávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkolVek ĺným pohl'adávkam

Poskytovatel'a voči Prijímatelbvĺ vzniknutých z akéhokolVek právneho dôvodu Prijímatel' nie je

oprávne ný jed nostra n ne započítať a kúkolVe k svoju poh l'adávku.

b
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čIánok 11 Účrovľícĺvo A UcHovÁvłĺvlr Účĺovĺrlg oorunneĺrlrÁclĺ

Prijímateľ, ktoný je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 43L/2oo2 z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej
evidencĺĺ vedenej v technĺckej formel v členení podľa jednotlĺvých projektov bez
vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v
sústave podvojného účtovníctva,

b) v účtovných knihách podľa s 15 zákona č. 43L/2oo2 z' z o účtovníctve
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných
zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Prĺjímateľ, ktoni nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č..437/2oo2Z' z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy
definované v 5 2 odsek 4 zákona č,. 43L/2o02 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa 5 15 odsek 1 zákona č,. 437/2oo2 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave
jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich,
pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku
a záväzkov sa prĺmerane použijú ustanovenia zákona č.437/2oo2Z. z. o účtovníctve vznení
neskorších predpisov o účtovných zápĺsoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3 Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosĺahnutého
pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb
a uľahčiť proces overovanĺa a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku L, evidenciu podľa
odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č,. 431'l2ooz Z. z. o
účtovníctve v zneníneskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19vzP.

V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenĺa,
Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovanĺa čistých príjmov z projektu podľa

článku 6]. všeobecného nariadenia a vedenĺa záznamov u Prijímateľa, a to na účely
zdokladovania a preukázanĺa skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v
Následných monĺtorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný
viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území
ktorého má sídlo alebo miesto podnikania'

článok 12 KoNTRotA/ AUDIT

L' oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovateľa ním poverené osoby,

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
a nimĺ poverené osoby,

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nĺmi poverené osoby,

'Pojem technická forma je definovaný v $ 3l ods. 2 písmeno b) zákona č. 43l/2o)2 Z. z o účtovníctve v znęní
neskoršĺch predpisov.

2.
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d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na

výkon kontroly/a udĺtu,

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisĺe a Európskeho dvora audítorov,

f. orgán zabezpečujúci ochranu fĺnančných záujmov EÚ,

g. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými

právnymi predpismĺSR a právnymi aktmi EÚ.

z' Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovatel'a a ním prĺzvaných osôb, ktoými sa

overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, sú|ad

nárokovaných fĺnančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených

zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácĺe s právnymi predpĺsmĺ SR a právnymi aktmi EÚ,

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a

pravidelné overenie dosĺahnutého pokroku Realizácie aktiVít Projektu, vrátane dosiahnutých

hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a d'alšie povinnosti stanovené Prĺjímateľovi v Zmluve

o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole

a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste.

V prípade, ak sú kontrolou vykonáVanou formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo

fĺnančnej kontroly na mieste identifĺkované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prĺjímateľovi návrh

čiastkovej správy z kontroly/správy zkontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote

určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým

odporúčaniam 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 čĺastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za

predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námĺetky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi

čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v 5 Ż2

ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímatel'sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona

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

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povĺnný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených

výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných

právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osÔb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu,

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania,

ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnostĺ,

ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. oprávnené osoby na výkon kontroly/audĺtu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímatel'a

kedykolÝek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek7.Ż

zmluvy. Uvedená doba sa predížl vprípade, ak nastanú skutočnosti uvedené včlánku 14o

všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľje oprávnený prerušiť

plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou fĺnančnej kontroly pred jej

uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone

o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany

Prĺjímateľa.

8. Prijímatel' sa zaväzuje informovať Poskytovatel'a o začatí akejkolVek kontroly osobamĺ podl'a

odseku ]_. tohto článku odlišnými od Poskytovatel'a a súčasne mu priebeŽne oznamovať priebeh

5

FĐ

46



9

kontroly tým, že mu zasĺela na vedomie jednotlivé písomnosti z vykonávanej kontroly, vrátane

návrhov zistení a zistení osôb podl'a odseku 1. tohto článku a svojich vyjadrení k nim' Plnením

informačnej povĺnnostĺ Prĺjímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ

žĺadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených

kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audĺtu v lehote

stanovenej oprávnenýmĺ osobami na výkon kontroly/auditu' Prĺjímateľ je zároveň povinný zaslať

osobám oprávneným na výkon kontroly/audĺtu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nĺe je v konkrétnom

prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na

nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ĺch splnení a tĺež o odstránení príčin ĺch vzniku,

a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu. Plnenie

ĺnformačnej povinnostĺ Pr'ljímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa
povĺnného informovanĺa o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných

kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť

Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená
zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku ]. tohto článku na vykonanĺe kontroly/auditu
Projektu nĺe je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo

Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku ]- tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie
opakovanej kontroly/audĺtu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej
kontroly/auditu, prĺčom prĺ vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené
v odseku 1 tohto článku viazané iba platnýmĺ právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí

NFP, nie však závermĺ predchádzajúcĺch kontrol/audĺtov, pričom tým nie sú nijak dotknuté
povinnosti (týkajúce sa napríklad povĺnnosti plniť uložené nápravné opatrenĺa) vyplývajúce
z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak

táto povinnosť vyplynĺe z výsledku vykonanej kontroly/audĺtu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, nĺe je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

článok 13 ZABEZPEčENlE PoHľADÁVKY, PotsTENlE MAJETKU A zMLUVNÉ PoKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účĺnnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ
bude povĺnný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prĺjímateľ sa
zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmĺenok stanovených vo
Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva
prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím
prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s $ 25 odsek 9 Zákona č' 29Ż/ŻoL4 Z. z. aj prijatĺe

zmenky poskytovateľom od prijímateľa.

1a Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie vznĺkne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznĺk
konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá obchodný zákonníka alebo občiansky
zákonník,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených V tomto odseku ]- zálohom
môže byť bud' majetok nadobudnutý z NFP alebo iné vecĺ, práva alebo majetkové
hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo

úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, ž.e je známy vlastník, resp' všetci

p
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spoluvlastníci Veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom

zálohu, je 1'/L,

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného

vyplácania schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti

NFP, ktorú Prijímatel' žiada vyplatĺť na základe predloženej ŻoP. V prípade

spolufĺnancovania Projektu zo strany Fĺnancujúcej banky, hodnota zálohu musízahŕňať

aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky

neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu V zmysle

pravĺdiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spoluprácĺ a spoločnom postupe medzi bankou a

orgánmi zastupujúcimĺ Slovenskú republĺku. To znamená, źe v prípade postupného

zriadbvania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie

zriadenĺa záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá

bola obsiahnutá V konkrétnej ŽoP Prijímateľa (vĺd' článok 5 odsek 5.2 písmeno a)

zmluvy)v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

(ĺ) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové

hodnoty patriace výlučne Prĺjímateľovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmĺenky, źe zálož.com bude aj

druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastnícĺ; tak, že musí byť dosiahnutý

súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podl'a

veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zrĺadením

záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri

dosiahnutísúhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (ĺ) až (iiĺ) vyššĺe za
podmĺenok tam uvedených alebo

(v) iné Poskytovatelbm akceptované práva alebo majetkové hodnoty

analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne

Prĺjímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímatel' je povinný oznamovať Poskytovateľovi kaŽdú

zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a

súčasne je povĺnný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovĺ ich súčasné

miesto výskytu, ak o to Poskytovatel'poŽiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú

v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný

veriteľ).

ALEBo V PRÍPADE Úvĺnu Z FlNANCUJÚcel anNry

h) okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznĺk záložného práva podl'a písm. a) aŽ

g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň

časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je

financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímatel'

poskytuje na zabezpečenie svojĺch záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy

o úvere rovnaký záloh pre Poskytovatel'a aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky

nasledovné podmienky:

I
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(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ.
V takom prípade Poskytovateľ zriadĺ záložné právo ako záložný verĺteľ
druhý v poradí' Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj
v d'alšom poradí, za účelom zabezpečenia ĺných pohľadávok
Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1VZP sa pod pojmom

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje , źe bez udelenĺa predchádzajúceho písomného
súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaŽí záloh zrĺadením
d'alšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto
povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných
pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom
uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

L. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odstúpenie Fĺnancujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo

3. vyhlásenie predčasnej splatnostĺ pohľadávky Financujúcej banky zo
Zmluvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu
Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného
práva alebo

b) spôsobí neschopnosť ľrijímateľa preukázať zdroje financovanĺa
aspoň časti oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity
pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov
v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy
Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realĺzáciu
aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutĺu cieľa Projektu definovaného
v článku 2'2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným
porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povĺnný vrátiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom IovzP.

(iv) číselné označenĺe účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom
doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený
NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe
č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo
strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto
účtu.

(v) Prĺjímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím
akýchkoľvek údajov a informáciĺ týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom
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V nadväznostĺ na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov

požívajúcich ochranu podľa osobĺtných pred pisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdržívýťažok z predaja zálohu, bude

sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v 534 zákona

o príspevku z rŠlr.

ch) Podrobnejšĺe pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú

dohodnuté v písomnej zmluve o zriadenízáložného práva alebo v prípade iného druhu

zabezpečenĺa v písomnejforme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutíNFP.

].b Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP

alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou

platia, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné, všetky

nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej

Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej

ZOVPBA,

b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na

mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre

podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na mieste

určenom Poskytovateľom spolu s Prĺjímateľom aj avalistĺ (zmenkoví ručitelia)

v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, ž.e podmienka podpísania

(vystavenĺa) a odovzdanĺa Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalĺstov

(zmenkových ručĺteľov).

c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závaž.ných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov

obchodných spoločnosti so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa

zaviazat majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povĺnní sa

zaviazať všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazať sa

zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného regĺstra alebo ĺná

právnická osoba'

d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenĺe splatnej pohľadávky

voči Prijímatelbvi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou

o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho

práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nas|edovnými

údajmi:(i) 
;i:ľ-T?-;:"ffi liľ:ľl.JJ]adrené 

Vtexte lĺstiny avyjadrené

(ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určĺtú peňažnú sumu,

(iii) údaj mĺesta, kde sa má platiť,

(iv) názov verĺteľa na rad ktorého sa má platĺť;

(v) miesto Vystavenĺa zmenky a dátum jej vystavenĺa,

(vi) názov f názvy ( me no/me n á ) ava l istu/ava l istov (zme n kových ručĺteľov), a k

releva ntné,

(viĺ) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa,

ts

ru

(viĺi) doložka ,,bez protestu"
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e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlásĺ, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom
vedome chýba vystavený údaj určujúci:

(ĺ) zmenkovú slJmu,

(ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a

(iiĺ) údaj splatnosti

0 Prĺjímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť
Blankozmenku, ak Prijímateľ rĺadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči
Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí
o NFP súvisiacej alebo či i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže Poskytovateľ
kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že:

(i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia
vyplňovacieho práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky,
vrátane jej príslušenstva, tak aby bolo uspokojená celá splatná
pohľadávka,

(iĺ) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu,
v ktorej je denominovaná suma určená ad (i) a zároveň

(iii) ako dátum splatnosti uvedĺe akýkoľvek dátum neskorší ako deň
vyplnenĺa Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktoý Prijímateľ
nesplnĺl splatnú pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť.

g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky
budú dohodnuté v ZoVPBA v nadväznostĺ na Zmluvu o poskytnutí NFP.

h) Poskytovateľ je oprávnený urči{ že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu
pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného
práva.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr' software,
licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne)
a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Yýzvy alebo z Právnych dokumentov
Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) rĺadne poĺstĺť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktoný je zálohom zabezpečujúcĺm záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, prĺčom
tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpeči{ aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak
je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platĺa tieto pravidlá:

(i) Poĺstná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia
hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenĺe sa musí vzťahovať mĺnimálne pre prípad poškodenia, zničenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poĺstenie majetku
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a súčasne určiť d'alšie podmienky takéhoto poĺstenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenĺe

typu poĺstných rizík, pre ktoré sa poĺstenie vyžaduje,

(iiĺ) Poistenie musítrvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prĺjímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje
záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný
platiť poistné rĺadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby
Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy,
je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených
Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšĺla a aby nová

poistná zmluva spíňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámĺť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti,
rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť

realĺzáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržatel'nosti Projektu
a súčasne vyjadrĺť rozsah súčĺnnosti, ktorú od Poskytovatel'a požaduje, ak je možné
následkv poistenej udalostĺ prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného
plnenia, ktoré je vĺnkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prĺjímateľ je povinný zabezpečiť,

aby tretia osoba dodržĺavala všetky povĺnnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod
(ĺ) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva,

ako by malvoči Prĺjímateľovĺ, ak by poisteným bol Prĺjímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povĺnný oznámiť poĺsťovateľovi najneskôr do výplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného
práva vzmysle 515Lmc odsek 2 občĺanskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nĺe je
vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečid aby
vlastník veci, ktoni je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnĺli oznamovaciu
povĺnnosť podl'a prvej vety tohto odseku.

4' Porušenie povĺnností Prijímateľa uvedených v odsekoch ]- a 2 tohto článku sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť rurp alebo jeho
časťv súlade s článkom IovZP.

5. Ak Prĺjímateľ porušísvoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo ĺnformácie, na ktorých
poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 aŽ 6, článku 7 odsek 2,

článkov to a'J'1'YZP,

b) neposkytne Poskytovateľovi ĺnformácĺe v prípadoch, v ktoryích táto povĺnnosť vyplýva

Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8
odsek 1'3 at4YZP, z článku ]-3 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v)

YZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej
Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie
podľa Zmluvy o poskytnutíNFP,

c) nepredloží Poskytovateľovĺ Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hocĺ mu táto
povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene

b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo
určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

d) ktorejkolVek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je
Prijímatel'povinný v zmysle článku 5vzP,

{p
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Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povĺnností Prijímateľom zmluvnú pokutu.

Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie

jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d)tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty

50 Eur za kaźdý, aj začatý, deň omeška nia, aŽ do splnenia porušenej povinnosti alebo do zánĺku

Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1

písmeno c) zmluvy' Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej

vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená ĺná sankcĺa

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne,

ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa

viaže zmluvná pokuta a Prĺjímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej

lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je

dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute'

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie

Poskytovateľ v ŽoV'

odseky I, Ż a4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy,

príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis

napojená rozpočtovýmĺ vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy'

článok 14 oPRÁVNENÉ vÝołvrv

1. oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realĺzáciu aktivít Projektu

tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spínaju všetky nasledujúce podmĺenky:

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít

Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná

existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia

stanoveného vo Výzve, najskôr L. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013

v prípade projektov realĺzovaných v rámci lnicĺatívy pre zamestnanosť mladých a boli

uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné

Aktivity, ktoré sa Vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím

realĺzácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od L.I'Ż}LĄ resp' najskôr od 1-' septembra 201-3

v prípade projektov realizovaných v rámci lniciatívy pre zamestnanosť mladých alebo po

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskÔr však do uplynutia 3 mesiacov od

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu,

podľa 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 cieľov Projektu a sú s nimi v

súlade,

d) spĺna;ĺ podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho

dokumentu Poskytovateľa, ktoným sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch

z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustĺť do

financovania;

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené

Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr' o mzdové výdavky) pred

t
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predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 3l.7z.Żo23 a zároveň boli oprávnené
výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle
príslušných právnych predpĺsov SR a podmĺenok stanovených vZmluve o poskytnutí NFP;
podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená
v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6
písmeno c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém
financovania v súlade s podmienkami upravenýmiv Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi
aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy
o fungovaní EÚ;

g) sú v srjlade s princípmi hospodárnostĺ, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmĺ, ktoré sú riadne
evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymĺ predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami
alebo ĺnými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne
evidované v účtovníctve Prĺjímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou
o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom
vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a
ĺch uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi;
podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vypl'iva zo Systému finančného
rĺadenia s ohľadom na konkrétny systém financovanĺa;

i) navzájom sa časovo a Vecne nepreknývajú a neprekrývajú sa aj s inýmĺ prostriedkami
z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3
Systému riadenia eŠlr (rrížové fĺnancovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli rnýdavky vynaložené, musí byť
zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Vo bez toho, aby
nadobúdateľvykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (Es) č.

L39/2oo4 zŻo.L.2oo4 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES ofúziách)
alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané vsúlade
s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 vzP), Právnymi dokumentmi, s

Právnymi predpĺsmi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania
alebo zadávania zákazky in-house alebo pravĺdiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb,
tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režĺm zákona o verejnom obstarávaní, vždy za
ceny, ktoré spíĺajĺ kritérium hospodárnosti, účelnosti, účĺnnosti a efektívnosti vyplývajúce z
Výzvy, z článku 30 Nariadenia966/2012 a z S19 Zákona o rozpočtor'ných pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktoný je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval'

Výdavky Prijímateľa deklarované v ŻoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (J. eurocent).

Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku ]. tohto článku VZP, takéto
Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámcĺ podanej ŻoP a o takto
vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámcĺ
podanej ŻoP, ak vo zvyšnej častĺ bude ŽoP schválená' Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti
výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistíosoba oprávnená na výkon kontroly a audĺtu uvedená
včlánku L2 ods. LvzP, Prĺjímateľ je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto
vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom Io vzP pri rešpektovaní výšky intenzity
vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnos{ že pôvodne mohli byťtieto
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výdavky klasifikované ako oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné
pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/audĺtu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj
na zmenu výdavkov z oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na
Neoprávnené výdavky.

článok 15 Účrv pnuírvlATEĽA- osoBITNÉ usTANoVENlA

Ĺ. Úity štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR
(d'alej len ,,účet Prijímateľa")' Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy
o poskytnutí NFP (Predmet podpory). .

Úttv iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚc, obcí a rozpočtových atebo
príspevkových organizácií v zriadbvacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet
vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímateľa"). Číslo účtu Prĺjímateľa je uvedené v Prílohe č. 2
Zmluvy o poskytnutíNFP (Predmet podpory).

Úitv vÚc

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet
vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímateľa"). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2
Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet
vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prĺjímateľa"). Prijímateľ realĺzuje úhradu Schválených
oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu
Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Pr'ljímateľovi bezhotovostne na ním určený
mimorozpočtový účet (d'alej len ,,mimorozpočtový účet"), ktorý je vedený v EUR. Pred použĺtím
týchto prostriedkov je ĺch Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriadbvateľa, a to do
piatich dní od pripísania týchto prostrĺedkov na mimorozpočtový účet. Zriadbvateľ následne
prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (d'alej len ,,účet Prijímateľa"), z ktorého
Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho
rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
(Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
(Predmet podpory)' V prípade, ak zrĺadbvateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet
Prijímateľa, a výdavky potrebné na fĺnancovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte
Prijímateľa, zrĺadbvateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanĺe výdavkov (realizované
úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prĺjímateľom) v rámci svojho
výkazníctva na výdavky na realizácĺu prostrĺedkov NFP.
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6 Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce
a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Reatizáciu aktivít Projektu od

zriadbvatel'a

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený
účet (d'alej len,,účet Prĺjímateľa") vedený v EUR. Prĺjímateľ realizuje úhradu
Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prĺjímateľa, a to prostredníctvom svojho
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
(Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od
zriadbvatel'a

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený
účet (d'alej len ,, účet Prĺjímateľa"), ktorý je vedený v EUR. Pred použĺtím týchto
prostriedkov je ĺch Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriadbvateľa, a to do
piatich dní od pripísania týchto prostrĺedkov. Zrĺadbvateľ následne prevedie
prostrĺedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu
Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu
Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prĺjímateľom
stanovený účet vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prĺjímatel'a"). Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené
v Prílohe č,.2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

čtánok ts Účľv pnuĺľvlATEĽA - sPoLočNÉ usraruove ĺvlł
l. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť aŽ do finančného

ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí,
Prĺjímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto
účtu.

Ak má Prijímatel'poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až
po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Fĺnancujúcej banky podľa
predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu
Prijímatel'a.

V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímatelbm pri dodržaní podmienok
exĺstencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímatel' je povinný bezodkladne oznámĺť
Poskytovatelbvi identifikáciu týchto účtov.

V prípade poskytnutia NFP systémom refundácĺe sú úroky vzniknuté na účte Prĺjímatel'a príjmom
Prijímatel'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. Prijímatel' je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podl'a článku L0 týchto VZP.

V prípade otvorenia osobĺtného účtu podl'a predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP
systémom predfinancovanĺa alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímatel'a na Realizáciu
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aktĺvít Projektu môŽu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ
povĺnný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovĺ Projektu vložiťvlastné zdroje Prijímateľa
na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako
potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú
cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov
Prĺjímateľa.

7 ' V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov
aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu
zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo
iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu)' Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky
NFP na úhradu špecifických výdavkovjedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podĺel špecifického výdavku na iný účet otvorený
Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prĺjímateľom potvrdzujúci úhradu
výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov
z poskytnutej zálohovej platby;

- mĺnimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobĺtného účtu na iný účet
otvorený Prĺjímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifĺckých výdavkov.
Prijímateľ prevedie sumu Vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámĺť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom,
z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov rnýdavkov uvedie
Poskytovateľv Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8' oprávnený výdavok za podmienok defĺnovaných v predchádzajúcom odseku vznĺká prevodom
príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný
v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovĺ alebo úhradou
špecifického typu výdavku.

9' Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriadbvateľskej pôsobnosti Prĺjímateľa,
úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri
dodržaní podmienky existencĺe účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt
v zriadbvateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu účtov, z ktoných realĺzuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky
dodržania pravĺdiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

článok t7a PIATBY sYsTÉMoM PREDFINANCoVANtA

1' Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (d'alej aj ,,platba") poskytuje na oprávnené
výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov
Dodávateľov Projektu.
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Ż. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Ži
predfinancovanĺa), predloženej Prĺjímateľom v EUR. Źiadosť
predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijí
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie náro
prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zml

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) p

neuhradené účtovné doklady (mĺnimálne jeden rovnopis faktúry, prí
rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokume
v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis
ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prĺjímateľa aj

zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutĺe predfinancovania) a predloží

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok)'

4. Prĺjímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisi
Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej pl

5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovanĺa je Prijí

zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prij

6. Prĺjímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti

predfĺnancovanĺa), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzuj

doklady potvrdzujr1ce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žĺa

predfinancovania) - výpis z účtu alebo prehlásenia banky o ú

potrebné predkladať prĺ výdavkoch zjednodušene vykazovaných p

sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žia

predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na p

ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný o

doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu' K jednej Žĺadostĺ

predfinancovania) môže Prijímateľ predložĺť Poskytovateľovi len

(zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancova

bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutĺa lehoty na zúčtova

Poskytovateliom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa

sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovanéh

predfina ncova nia.

7. Za deň zúčtovania podl'a predchádzajúceho odseku sa povaŽuje deň o

(zúčtovanie predfinancovania) Prĺjímatelbm cez verejnú časť lĺlvs
p so m neJ verzt e Żĺ dosti o p atb u účtovan te predfi na ncoVA n taz

oso ne do ruce n e Poskytovate ľov naJ ne skô do 3 d n od o d na od
b

učtovan e predfi na ncova n ce z VC rejnú časť lTMS2014+ V p rípa
z

verzie pod

Žiadosti o

oprávnený

zamietnuť.

ľa predchád za ceJ vety le bo nedo ruce n ra oso bne do
u a

p atbu (zúčtovan e p redfi n a ncova n ta cez vere nu ca sť

predm et n u Żiad osť o pl tb u (zúčtovan te p redfi na
a

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky' ktoré
8
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uvedeným v článku 1"4vZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov

uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov

uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ
je povĺnný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto

skutočnostidozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo kvyplateniu alebo schváleniu platby na

základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10

vzP.

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovanĺa),

vrátane Žiadostĺ o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa s7 a 58 zákona o fĺnančnej

kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti

nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností

uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným

prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o

platbu Prijímateľa pred ich uhradením /zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky

predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to

primeranú lehotu (za výzvu na doplnenĺe alebo zmenu je možné považovať aj doručenie

návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne

oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na

schválenie Žiadostĺ o platbu je v taktom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia

prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl' 12 YZP a 59 zákona o

fĺnančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste.

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti

o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenĺe / zmenu / overenĺe

niektoých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená

do predmetu samostatnej kontroly' Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú

kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie

predfinancovania), z ktorej bola časťvýdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa

započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou

formou.

L0' Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu

(poskytnutie predfĺnancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na

samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi

vznikne nárok na schválenĺe Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až V momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany

Poskytovateľa a Certifikačného orgá nu.

L1.. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom

predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom

refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou

o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky

o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako

aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realĺzácĺi aktivít Projektu nedosiahne

95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania).

o tejto skutočnostije Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
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12' Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použĺjú rovnako aj na úpravu práv

a povinností Zmluvných strán pri administrácií Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa

predchádzajúceho odseku tohto článku VZP'

článok 17b PLATBY sYsTÉMoM zÁlonovýcH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutĺe NFP, resp. jeho časti (d'alej aj ,,platba") systémom

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľv EUR.

Ż. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu

(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40%z relevantnej časti rozpočtu Projektu

zodpovedajúcim 12 mesiacov Realĺzácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich

podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie'

3 Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

I

m maximálna výška

. PoskYtnutejzálohovej

a platby

celková suma NFP

celkový počet mesiacov

realizácie

0,4 x x 12 'ł\Č

b

Prijímateľ je povinný každrl poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulárĺ

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania

platby na účte Prijímateľa je Prijímatel'povinný zúčtovať Loo % každej poskytnutej zálohovej

platby.

4' Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné

doklady a výpis z účtu (resp' prehlásenie banky o úhrade) preukazujúcĺ úhradu výdavkov

deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú

dokumentáciu.

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať too% do 9 mesĺacov poskytnutej zálohovej platby

sa povaŽuje:

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť

lTMS2ol4+Poskytovateľovĺ najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov

a súčasne odoslanie písomnej verzie Žĺadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)

Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadostĺ o platbu (zúčtovanie

zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť |TMS2014+. V prípade

neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie

zálohovej platby) zo strany Prijímatel'a najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť llvlszO14+, je Poskytovateľ

oprávnený predmetnú Źiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.

- vrátenie Poskytovatelbvi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného

rozdielu do výšky t}o% z poskytnutej zálohovej platby'
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6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viaceých Žiadostí o platbu (zúčtovanie
zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 7oo % poskytnutej zálohovej platby sa Vzt'ahuje osobitne
ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej
zálohovej platbe.

Prĺjímateľ je oprávnený požiadať o d'alšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu
(zúčtova n ie zá lohovej platby) Certifikačným orgá nom.

8' Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maxĺmálnej možnej výške, Prijímateľ
môže požĺadať o d'alšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certĺfikačným orgánom schválenej
výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej
poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby,
je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcĺm 12 mesiacom
Rea lĺzácie aktivít Projektu

9' Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa
pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty
vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred
oskutočností, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je otom povinný bezodkladne informovať
Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje
Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby,
Pr'ljímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto
článku VZP predložením d'alšej Žĺadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami
minimálne vo výške identifĺkovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží
takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne
k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty,
Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného
rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška
NFP, ktoryŕ má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľvie vopred o skutočnosti, že
lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

11' Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článk u VZP,
Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti
v súlade s článkom 10 VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky,
ktoré zodpovedajú podmĺenkam uvedeným včlánku 74vzP. Prijímateľzodpovedá za pravosť,
správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo
nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prĺjímateľ je povinný takto
vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnostĺ dozvedel,
vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe
nesprávnych alebo nepravých údajov dozvĺe Poskytovateľ, postupuje podľa článku 1"0 VZP.

7
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13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa 57 a s8 zákona o fĺnančnej kontrole

a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných

finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej

Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklarovaným

výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich

uhradením/zúčtovaním.AkPoskytovateľzistínedostatkypredloženejŽiadostioplatbu,vyzve
Prijímateľa,abyjudoplnilalebozmenilaurčímunatoprimeranúlehotu(zavýzvuna
doplnenie alebo zmenu je moŽné povaŽovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z

kontroly/návrhusprávyzkontroly).AkPoskytovateľpísomneoznámilPrijímateľoviprerušenie
a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je V taktom prípade v súlade s čl' 132

všeobecného narĺadenĺa prerušená. Ak to Poskytovateľ povaŽuje za potrebné' v súlade s čl' 12

YZP a59 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú

kontrolu na mieste' Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žĺadosti

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie

niektoných skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu' bude vyčlenená

dopredmetusamostatnejkontroly.AkPoskytovateľvyčleníčasťvýdavkovnasamostatnú
kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie

zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa

započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou

formou

1-4' Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu

(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na

samostatnúkontrolu,atovlehotáchurčenýchSystémomfinančnéhoriadenia.Prijímateľovi
vzniknenároknaschválenieŽiadostioplatbu(zúčtovaniezálohovejplatby)ibaakpodátúto
Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu'

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových

platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimáln e 5 % NFP systémom refundácie na

základe Žiadosti o p|atbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží

Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp' prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci

úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú

dokumentáciu'AkPrijímateľpriRealizáciiaktivítProjektunedosiahne95%NFP,Projektmôže
byťukončenýajŽiadosťouoplatbu(zúčtovaniezálohovejplatby)'

].6. Ustanovenia odsekov 12 aŹ. L5 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv

apovinnostĺZmluvnýchstránpriadministráciíŽiadostioplatbu(spríznakomzáverečná)podľa
predchádzajúceho odseku tohto článku VZP'

článok tzc PLATBY sYsTÉMoM REFUNDÁC|E

1'. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (d'alej aj ,,platba") systémom

refundácie,pričomPrijímateľjepovinnýuhradiťvýdavkyDodávateľomzvlastnýchzdrojovatie
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mu budú pri jednotlirných platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným
výdavkom'

2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutĺe platby systémom refundácie výlučne na základe Žĺadosti
o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.

Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložĺť aj účtovné doklady a výpis z účtu(resp' prehlásenĺe banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti
o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným včlánku t4vZP' Prijímateľ
zodpovedá za pravos{ správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na
základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žĺadosti o platbu dôjde k vyplateniu
platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto
skutočnosti dozvedel, Vrátĺt'; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe
nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa 57 a 58 zákona o finančnej
kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti
deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo
vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených V Žiadosti o
platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním' Ak Poskytovateľ zistí nedostatky
predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenĺl a určí mu na to
prĺmeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie
návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne
oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je
v taktom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ
považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a 59 zákonom o finančnej kontrole a audĺte vykoná
okrem fĺnančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určid že
časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie f zmenu / overenie niektorých
skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do
predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú
kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola
časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty
stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou'

6' Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej
výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to
v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie
platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až V momente schválenia súhrnnej
Žiadosti o platbu Certifĺkačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených
výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

čLnĺĺor rg sPoLočNÉ USTANoVENlA PRE VšETKY sYsTÉMY FlNANcoVANlA A PRIJíMATEľ.V

1'. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

3

4
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z. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpĺsy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ

predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené

podpisom štatutárneho orgánu Prĺjímateľa; ak štatutárny orgán Prĺjímatel'a splnomocní na

podpisovanie ĺnú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto

splnomocnenie

3. Jednotlivé systémy fĺnancovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený

systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať

všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov fĺnancovania v rámci jedného Projektu sa na určenĺe

práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia ćl. I7a až I7c VZP pre dané

systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch systémov fĺnancovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé

Žiadostĺ o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr.

výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu

s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade

Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne

Žiadosť o platbu (priebežná platba refundácia). Nie je možné kombinovať systém

predfĺnancovania so systémom zálohových platieb' Pri kombináciĺ dvoch systémov

financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využĺtých

systémov.

6. Ak Projekt obsahuje ajvýdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je

tieto Prijímatel'povinný uhrádzať Dodávatelbm pomerne z každého účtovného dokladu podľa

pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1- písm. c) zmluvy, pričom Vecne Neoprávnené výdavky

Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovatel'jeoprávnenýzvýšiťaleboznížiťvýškuŽiadosti oplatbuztechnĺckýchdôvodovna

strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámcijednej Žiadosti o platbu. Ustanovenĺe

článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a s 33 ods. 2zákona o príspevku z EŠlr sa uplatnína úhrnnú

sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti

z poskytnutých platieb, pričom Poskytovatel' môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri

prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej

platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností

Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného

riadenia Ešlr, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d)

zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy

o poskytnutí NFP, resp. práv a povinnostíZmluvných strán.

\..

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávatelbvi môže považovať aj
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a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku

voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s s 524 aŽ s 530 občianskeho zákonníka,

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku

Dodávateľa voči Prĺjímateľoviv súlade s s 151a až 5 151me občianskeho zákonníka,

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutĺa voči Dodávateľovĺ v zmysle

všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

d) započítanĺe pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s 5 580 až 5 581

občianskeho zákonníka, resp. 5 358 až 5 364 obchodného zákonníka.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 5 524 až

s 53o občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj

dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému verĺteľovi pri výkone záložného práva na

pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s 5 151a až 5 151me občianskeho
zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty

preukazujúce vznik zá ložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia vočĺ

Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz,

vykonateľné rozhod nutie).

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prĺjímateľa v súlade s s 580 aŽ 5 581

občianskeho zákonníka, resp. s 358 až 5 364 obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci

dokumentácĺe Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

]-5. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktoný by sa pri aplikácii niektorého

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom

o rozpočtových pravid|ách a pod.). Ustanovenĺa tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na

pohľadávku podľa čl.7 ods.3vzP'

čńĺuox rg UcHoVÁVANtE DoKuMENToV

Prijímateľje povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek7.2
zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12

VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predížená (t.j. bez potreby

vyhotovovanĺa osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnostĺ uvedené v článku 140 všeobecného

nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je

podstatným porušením Zmluvy o NFP'

čńruor zo MENY A KURzoVÉ RozDlELY

Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú

preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prĺjímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa

odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy

L
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výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povĺnný postupovať v súlade s 5
24 zákona č..43L/20o2 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pri prevode peňažných prostrĺedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet
dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použĺje Prijímateľ kurz banky platný v deň
odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom
prepočítaný výdavok na EUR zahrnĺe Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanĺe
predfĺnancovania, zúčtovanĺe zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia)'

Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zrĺadeného v cudzej
mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz
určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenĺa
účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadostĺ o platbu
(zúčtovanĺe predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia).

Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadostĺ o platbu (poskytnutie
predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom
doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanĺe predfinancovania) uplatní postup podľa

odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne
narátavať kladnú a zápornú hodnotu vznĺknutých kurzových rozdielov' Tento záverečný
kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdĺelov je Prijímateľ povĺnný priložiť k Žiadosti o
platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre
Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadostĺ o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej
preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk,
Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiťvsúlade sčlánkom L0 VZP' Postup podľa tohto odseku sa
uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdĺelov presiahne 40 EUR, suma nĺžšia alebo rovná
40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

3
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PREDMET PODPORY NFP

Pľíloha ě. 2 Zmluvy o posĘ7tnutí NFP

1

NiŁov projeku:

Krűd pľojektu:

Kód ŽoNFP:

operaěný program:

SpoluÍinancovaný z:

Pľioĺitná os:

KonkrÉtny ciaľ:

Kategĺíńe rcgiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieli

oblasť intervencie:

Hospodárska činnosť:

Všeobecné infoľmácie o proiekte

ZníŽenie energetickej náročnosti budovy Mestského Úradu V TurŻovke.

31 0041 H252

NFP3I 0040H252

3'l 0000 - operaóný program Kvaĺita žiVotného prostredia

EurópsĘ fond regionálneho rozvoja

3'l 0040 - 4' Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

31 004004'l - 4.3.1 ZníŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

LDR - menej rozvinuté ľegióny

3'l 004004l - 4.3.I Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

0'l 3 - obnova Verejnej iníraštruktúry s ciel'om zabezpečiť energetickú Úóinnosť, demonštrašné projekty a podporné
opatrenia

22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

I TMS
',i.']ł

Predmet podpory

2.5.2O1A 11:12
1 212
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2. Financovanie elĺtuprol

3.A Miesto realizácie proiektu

Foľrna ftnancovania:

P.ć. š,tĺt

'1. Slovensko

Nezaevidované

Predfinancovanie:

Refundácia:

Reĺaón
(NUrs il)

stredné slovensko

!BAN

sK455600000000020
46r 9032

lBAlil

sK45s600000000020
461 9032

Banka

Prima banka
Slovensko, a.s.

Banka

Pľima banka
Slovensko, a.s.

okľcs
(iluÍs lv)

čadca

Platnoďod

24.4.2014

Platnoďod

24.4.2018

6.20r 8

5.2019

Plahoďdo

31.12.2020

Platnoďdo

31.12.2020

Ęšší úzlmný cclok
(NUrS rtD

Žilinský kraj

ob€c

TurŻovka

3.B Miesto ľealizácie pľojektu mimo oprávneného
rĺzemia oP

Giďová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z pĺostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

4. Popis cielbvei skupiny

5. Aktivity pľoiektu

cGlková dĺžka ].alizácic hlaľnýďr akivfr pľoicktu (v mesiacoch):

Začiatok reatizácie hlamýdr aklivĺt pľoiektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

Ukoněcnic rcatizácic hlavných at<tivÍt pľoiektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých ahivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

Pĺedmet podpory

2.5.201811:12
s
Ą
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5.l Aktivity pľoiektu realizované v opľávnenom území oP

Subjckt: MESTOTURZOVKA

H!avné aktivity projektu

I 340|2520000'l 
:zn]Že|ie 

en:rsetickej náročnosti budovy MsÚ vTurzovke

Podporné aktivity projektu

tdđraíikároł (lčo): 00314331

Podpomé akrivity:

Popis podpomých aktivít:

Podporné aklivity

Harmonogram: 06/20l I - OS/2Ol 9
Projektové riad:nie _ extern! riadenie

3l 004004-l - 4.3.l znĺženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity pľojektu realizované mimo oprávneného územia oP
Nezaevidované

I
,)

T M s Predmet podpory

2.5.201a 11112
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6. Meratelhé ukazovateIe proiektu

Pľíspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm proiektu6.1

l(ód: P0080

Mrľatrľrý ulozoľatď: MnoŽstvo elektrickei eneĺgie vyrobenei v zańadení
ozE

Subickt: MESTO TUBZOVKA

Konlaétrry cieľ:

TyD aktivityr

3't oo4oo4l - 4.3.l Zníżenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

34o3l oo40o4 - A. ZnÍŽenie energetickej náročnosti Verejných budov:

Hlavné aktivĘ proicRu: 34oH252oooo'| - Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Tuzovke

l(óć P008/ĺ Mcĺttá jcđnođĺr:

Mđetďltý ulozoYatcÍ: MnoŽstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení
ozE

čerpncnia:

cetková ciďotłá hodnota

Typ záviĺlorti ulozovłtďe:

Subjck: MESTO TURZOVKA lderĺtaÍikátor (lčo):

Konkľétny cieľ:

Typ aktivĘ:

3l oo4o04] - 4.3.l zníženie spotreby energie pri prevádzke veĘných budov

34o3l oo4oo4 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlamé aktivĘ pľojektu: 34oH2520ooo'l - Zníženie energetickej nároónosti budovy MsÚ v Tunovke

tGd: Po't03 Mcrnáicdnotk :

Moľatďrý ukazoľatď: odhadované ročné zníženie emĺsií sklenĺkových
plynov

čas plncnir:

Gclkoľá đrľová hodnota:

Typ závirlocti ukazovatďa:

ldcntiÍikátor (lčo):

zlÍženie 
:polrebJ :n:,s]: 

p]i p,u:11.k: 
]"ľjnÝc| 

uyaoy

ZnÍženie energetickej nároónosti verejných budov:

Hlavnó aktivity plojcktu: 34oH252ooo0'| - zníŽenie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Turzovke

Predmet podpory

2.5.201811:12

Subjekt:

Konkľétny cieľ:

Typ aklivĘ:

MESTO TURZOVKA

310040041 -4.3.1

3403r 004004 - A.

čar ýnonia:

Gdková ciďováhodnota

TnzhlielctiukzoYÍďł

ldGntiÍikĺtoľ (lčo):

U-v

0.0049

süěď

003r4331

Gicľová hodnĺa

0

MwVrok

U _ v rámci udržateľnosti
projektu

0,0000

súěet

0031 4331

Gicľová hodnota

0

t ekviv. CO2

K_ koniec realĺzácie proieku
U - v rámci uđrżateľnosti

pĺojektu

8,9r00

Súěet

003r 4331

licľova 
hod1ta

8,9r

ĺ-amciľdrŽalgľnĘi,' projelau

ITMS
2014+

4z12



Y

Kód: P0250 Mcní jcđnotka:

Merateľný ukazoYďeÍ: Poóet opat.ení na zníženie spotreby energie čas plnenia:
ľealizovaných vo verejnej budove 

celková cieľová hodnota:

Typ závislosti ukazovďeľa:

Subjekt: MEsTo TURZoVKA ldrntaÍikátor (lčo):

Konkľétny ciel': 3l oo4oo4l - 4.3.l Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktiviý: 34031 004004 - A. ZnÍženie energetickej nároónosti verejných budov:

Hlavné aktivĺĘ projektu: 340H2520000l - Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Tuzovke

Kód:

Merateľný ukazovďcľ:

Subjekt:

Konkrétny ciel':

TypakiviĘ:

Hlavné aktiviý projeku:

Kód:

Mcłatcľný ukazovđcľ:

Subjekt:

Konkľétny cicľ:

Typ aktiviĘ:

Hlavné ałtivĘ projektu:

Kód:

MGratGľný ukazovđGľ:

Subjekt:

KonkÍétny ciel':

Typ aktivaty:

Hlavné aktivĘ pĺojektu:

P0470

Poóet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej
alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer
nulovou potrebou energie

Podlahová plocha budov obnovených nad rámec
minimálnych požiadaviek

Mcmá jcdnđka:

čas plncnia:

Cclková cieľová hođnota:

Typ závislosti ukazovďcľa:

Mcmá jcdnďka:

čas ptnenia:

Gclková cieľová hodnota:

Typ závislosti ukazovatera:

ldentiÍikátoř (lčo):

počet

K - koniec realizácie projektu

40000

Súčet

003 1 433r

ciclbvá hodnota

4

počet

K - koniec realizácie projektu

't,0000

súčet

003 1 4331

Cielbvá hodnota

K - koniec realizácie projektu

4 028,5500

súčet

003 1 433 1

Gieľová hodnota

4 028,55

MWh/rok

U - v rámci udržateľnosti
projektu

172,4466

Súčet

003r 433r

cielbvá hodnota

172,4/.66

MEsTo TURZoVKA ldlntaÍikáror (lčo):

3l oo4oo41 - 4'3.'l Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403l oo4oo4 _ A. ZnÍŽenie energetickej nároónosti verejných budov:

340H2520000l - Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Tuzovke

P06r 2 m2

MESTO TURZOVKA

31 004004'l - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403l 004004 - A. ZníŽenie energetickej nároónosti vere.jných budov:

340H2520000'l - Zníženie energetickej nároónosti budovy MsÚ v Turzovke

P0627 Memá jcdnotka:

čas plnenia:spotreba energie v budove po realizácii opatrení
energetickej efektívnosti

cclková ciclbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovataľa:

MEsTo TUBZoVKA |dentafikrátor (lčo):

3l o04oo4l - 4.3.l zníŽenie spotreby energie pľi prevádzke verejných budov

3403'l 004004 _ A. ZníŽenie energetickej nároónosti verejných budov:

340H2520000'l - ZníŽenie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Turzovke

Predmet podpory

2.5.201a 11 12

I TMS 5z12



Kród:

Meĺatďný ukazovđď:

subjft:

Konlaé{ny cicľ:

Typ aktivĘ:

Hlavné aktivity pľoiektu:

l(ód:

M.relďnýuk zoľatď:

su=bielĺł:

Konkľétny cieľ:

Typ aktivĘ:

Hlamé aktivĘ pľojektu:

Klód:

Mcrđclltý ukazoľatcl!

Subjekt:

Konkľétny cieľ:

Typ aktivĘ:

Hlavné aktivĘ pĺojektu:

Klód:

McľatcÍný ukezovatcľ:

Subjckt:

Konkľétny cieľ:

Typ aktivĘ:

Hlamé aktivĘ projcktu:

P0628

spotľeba energie v budove pred realizáciou
opatrení energetickej efektívnosti

MCn'ái.dnotka:

časplnania:

Gclkováđc]oYÉ hodnotł

Tp závirlorti ukazovłďa:

ldentiÍikátor (lčo):

MWh/ľok

K -koniec ĺealizácie pĄektu

469,0000

Súěet

003 r 4331

cicľová hodnota

469

kWtýrok

U - v rámci udľżateľnostĺ
pĺojektu

296 553,rm00

Súčet

0031 433r

cicľová hodnota

296 553,4

kWh/rok

K- koniec ĺealizácĺe projektu

3/ĺB 469'6000

Súčet

0031 433r

Gieľová hodnota

348 469,6

Kýrok

u-v rámci udržaternosti
pÍojektu

269,0000

súěet

0031 4331

Gieľová hodnota

269

MESTO TURZOVKA

MESTO TURZOVKA

MESTO TURZOVKA

MESTO TURZOVKA

3l 004004l - 4.3.l ZnÍŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l 004004 - A' Zníženie energetickej náročnosli verejných budov:

34oH252oooo1 - zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Turzovke

P0687 ucnräicdnotka:

ZnĺŽenie konečnej spotÍeby eneľgie vo verejných
budovách

črs{naria

colkoľá đďovti hodnota

Typ závisloĺi ukezoYĺďa:

ldcntiÍikáloÍ (lčo):

3' 004004l 
] 11 ] 'iĽ:li: 

.!"ľ!l 
:l.'s]: |.i er:v:91!: ver:jnÝcľ' uulo]l

34031 004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

34oH2520ooo'l - zníŽenie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Tuzovke

P0689 Mrmáiodnďo:

znEenie potreby energie vo verejných budovách čas plncnia:

Ęp závislosti ukazovłďa:

tdemiÍikátor (lčo):

3l 004094] 
] 
43.] Z1í11ie seotreĺy energie pri pr"uaJ.ł" u.r"iny.ľ, uuĺou

34031 004004 - A. ZníEenie energetickej nároěnosti verejných budov:

34oH252oooo'l - Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Tuzovke

P069r Mcnáiednorka:

Znĺženie produkcie emisií Nox čły'nmia:

, Gclkováciďováhođnota:

Ęp záviłlocti ukazovatďr:

ld.]ĺtiÍikátoÍ (lčo):

I TMS
Ż(')1/ł+

31 004004l 
;ł,s 

l znĺž11ie 
1otreby 

energi: pri nrevad|1 y1elných budov

3403'l 004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

34oH252ooo0'l - zníženie energetickej nároónosti budovy MsÚ v Turzovke

Predmet podpory

2.5.20'1811:12
6 212



Ý_

|/h/ĺok

ojektu

t,0000

súčet

I 4331

dnota

469

ýh/rok

lľnosti
ojektu

t,4000

Sĺičet

'14331

rdnota

553,4

lhlrok

ojektu

),6000

Súčet

I 4331

dnota

469,6

(9/rok

lľnosti
ojektu

1,0000

súěet

I 433r

dnota

269

Rőil:

MGratCľný ukazovateľ:

Subjekt:

Konkľétny ciel':

Typ aktivaty:

Hlavné aktiviý plojektu:

Klíd:

Mcľateľný ulĺazovatcľ:

Subjekt:

Konkľétny ciel':

Typ aktiviý:

Hlavnó aktivity pĺojektu:

Kód:

Merateľný ukazovđ€ľ:

Subjekt:

Konkrétny cicl':

Typ akĺviĘ:

Hlavné aktiviý projektu:

Kĺód:

M.ľalcľný Ukezovđcľ:

Subjekt:

Konkétny ciel:

Typ aktiviĘ:

Hlavné aktivity pĺojektu:

P0692

Zníżenĺe produkcie emisií PMl0

Zníżenie ročnej spotreby primárnej energie vo
veĘných budovách

Zvýšená kapacita ýoby elektriny z obnoviteľných
zdĺojov

Gclková cieľová hodnota:

Typ závislosti ukazovłaÍa:

MESTo TURZoVKA |dentíÍikátoÍ (lčo):

3l 0o4oo4l - 4.3. l ZníŽenie spotreby energĺe pri prevádzke verejných budov

3403'l 004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

340H25200001 _ znÍženie energetickej nároónostĺ budovy MsÚ v Tunovke

P0694 Mcmá jcdnotka:

čas plnania:Zníženie produkcie emisiÍ So2

Gclková đcľová hodnota:

TyP záYislosti ukazovalGÍa:

MEsTo TURZoVKA ldcntiÍikátoř (lčo):

31 004004l - 4.3.l Zníženie spotreby energie pľi prevádzke verejných budov

3403'l oo4oo4 _ A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

340H2520000'l - znÍŽenie energetickej nároónosti budovy MsÚ v Turzovke

P0701 Mcmá jcdnotka:

čas plncnĺa:

CcIková cicľová hodnota:

Typ záviôloGti ukazovđeÍa:

ldentiÍikátoÍ (lčo):MESTO TUBZOVKA

3l 004004l - 4.3. l ZníŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l 004004 - A. ZnĺŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

340H2520000l - zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Tuzovke

P0705 Memá jednotka:

čas plncnia:

Gelková ciclbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovateÍa:

MEsTo TUBZoVKA |dentifikátoŕ (lčo):

3l 004004'l _ 4.3.l ZníŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l 004004 _ A' ZnĺŽenie energetickej nároónosti verejných budov:

340H2520000l - znÍženie energetickej nároónosti budovy MsÚ v Turzovke

Predmet podpory

Mcmá jcdnotka:

-Gas plnrnia:
Kg/rok

U - v rámci udržaternosti
projektu

0,0000

SÚčet

0031 4331

Giclbvá hodnota

Kg/rok

U - v rámci udržateľnosti
pĺojelł:tu

99,0000

Stičet

003 t 4331

Gieľová hodnota

99

kWh/rok

U - v rámci udržateĺnosti
projektu

I 93 I 07,3000

sÚčet

003 1 4331

cielbvá hodnota

'193 107,3

MWe

K _ koniec realĺzácie projektu

0,0000

súěet

003 1 433 1

cieľová hodnota

0

l

I

t

6 212 I TMS
2.5.2O1411112

7 212



Kĺód:

MCr.tC]ný ukazovate]:

:"bi.!1
Konkľétny cicľ:

Typ aktivĘ:

Hlamé aktivity plojektu:

t('ód:

llcralcÍný ulĺazwateÍ:

:ľj:1'
Konkľétny ciaľ:

TypakivĘ:

Hlamé aktivĘ pľojcktu:

P0706

Zvýšená kapacita ýoby energĺe z obnoviteĘch
zdrojov

ilcmóicdnodĺa:

čas plncnia:

Gclková ciďová hodĺlote

Tp záuirlođi ulozovđďa:

ldertiÍikáto] (tčo):

MW

K - koniec realizácie projektu

0,0000

súčet

003 t 4331

Cicľová hodnđa

MWt

K - koniec realizácie projeku

0,0000

súčď

0031 4331

Cicľová hodnota

MESTO TURZOVKA

MESTO TURZOVKA

3'l 004004'l - 4.3''l ZnÍženie spotreby energie pri ľrevádzk1 :er!1Ých 
budov

34031004004-A. 7nlŽenieenergetickejnároónostiveĘnýchbudov:

34oH252o0ool - zníŽenie energetickej nároćnosti budovy MsÚ v Turzovke

PO707 rllcmá jc1dnoüo:

Zvýšená kapacita výobytepla z obnoviteľných
zdrojov

čas ptncnie:

c.lko'ráďďoYáhođnot :

Typ závĺrlorti ukazovatďa:

ldGntaÍikátor (lčo)r

ITMS
2O1L+

3l 004004'| - 4.3.l Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

34031 004004 - A. Zníženie enerqetickej náročnosti verejných budov:

34oH252ooool - zníženie energetickej nároónosti budovy MsÚ v Tunovke

Predmet podpory

2.5.2O1811:12

8 212



0
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0

8212
2.5.201811:.12

9 212

6.2 Prehl'ad meratelhých ukazovatelbv proiektu
K'ód

P0080

P0084

P0l 03

P0250

P0470

P06r 2

P0627

P0628

P0687

P0689

P0691

P0692

P0694

P070r

P0705

P0706

P0707

Množstvo elektrickej energie
vyrobenej v zariadení oZE

Množstvotepelnejenergievyrobenej MWh/rok
v zariadení ozE

odhadované ĺoóné zníženie emisií
skleníkových plynov

Názov

Počet opatrení na zníženie spotreby
energie realizovaných vo verejnej
budove

Poóet verejných budov na úrovni
nízkoenergetickej alebo
ultranízkoenergetickej alebo s takmer
nulovou potrebou eneĺgie

Podlahová plocha budov obnovených
nad rámec minimálnych poŽiadaviek

Spotreba energie v budove po
realizácii opatrenÍ eneľgetickej
efektívnosti

Spotreba energie v budove pred
ľealizáciou opatrení energetickej
efektívnosti

Zníženie ročnej spotreby pľimárnej
energie vo veĘných budovách

zvýšená kapacita výroby elektľĺny z
obnovitelhých zdrojov

Zvýšená kapacita ýroby energie z
obnovitel'ných zdrojov

Zvýšená kapacita výroby tepla z
obnovitelhých zdľojov

Predmet podpory

Mrmá i.dnďka Gclková cicľová
hodnota

MWh/rok 0,0000

0,0000

tekviv. CO2 8,9100

počet 4,0000

poěet I,0000

m2 4 028,5500

MWh/rok 172'4Ą66

MWh/rok 469,0000

kwh/rok 296 553,4000

348 469,6000

269,0000

0,0000

99,0000

kWh/rok r 93 r 07,3000

MWe 0,0000

MW 0,0000

MWt 0,0000

Príznak
rizika

Relcvmcia k ]lp

UR

UR

UR

PraN, UR

PraN, UR

UR

UR

UR

UR

UR

UR

UB

UR

UR

UR

UB

T}Dzát islo8ti
ukarovatďa

súěet

sÚčet

sÚčet

súčet

súĚet

sÚčet

súčet

SÚčet

súčet

SÚčel

SÚčet

súčet

sÚóet

sÚčet

sÚčet

súóet

sÚčet

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

IJR

Zníženie konečnej spotreby energie
vo verejných budovách

Zníženie potreby energie vo verejných kWh/rok
budovách

znížen|e produkcie emisií Nox Kg/rok

ZnÍženie produkcie emisií PMl0 Kq/rok

ZníŽenie produkcie emisií So2 Kglrok

IT
20

MS
14+



t

7. lné údaie na úľovni proiektu

I TMS
2014+

Predmet podpory

2.5.201811:12
1O 212



Y

Subjckt:

Kód

DOO22

D0023

D0025

D0026

D0031

00032

00033

D0043

00044

D0045

D0048

D0049

D0077

D008 1

00082

D0083

D0084

D01 28

D0229

D0249

00250

D0251

D02s6

D0257

00258

00259

D0260

MESTO TURZOVKA

Názov

lnštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia

lnštalovaná pĺocha slnečných tepelných koĺektorov _ slnečná
enerqia

lnštaĺovaný výkon elehrický - slneóná energia

lnštalovaný výkon elehrický - tuhá biomasa

lnštalovaný výkon tepelný - slnečná energia

lnštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá

lnštalovaný Výkon tepelný - tuhá biomasa

Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia

Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá

MnoŽstvo Vyrobeného tepla - tuhá biomasa

MnoŽstvo vyrobenej elektriny _ slnečná energia

Množstvo Vyrobenej elektriny - tuhá biomasa

Počet administratívnych budov na úrovni nÍzkoenergetickej alebo
ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potreboU energie

Počet budov obnovených na Úroveň budov s takmer nulovou
potrebou energie

Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetich/ch budov

Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov

Poěet budov škôl a školských zariadení na Úrovni nízkoenergetickej
alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou
eneĺ9ie

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

Zníženie produkcie emisií TZL

Poóet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

Poóet pracovnĺkov, pracovníěok so zdravotným postihnUtím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

Počet pÍacovníkov' pracovníóok mladších ako 25 rokov veku
reÍundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

Poöet pracovnĺkov, Pracovníčok staršÍch ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

Počet pracovnĺkov, pracovníóok patřiacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine reÍundovaných z pro.jehu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

lđGntiÍikátor (tčo):

Memá jednotka

m2

mz

0031 433r

Belevancia k HP

UR

UR

UR

UR

UR

UR

UR

UR

UB

UR

UR

UR

UR

UR

MWe

MWe

MWt

MWt

MWt

MWh/rok

MWh/rok

MWh/rok

MWh/rok

MWh/rok

počet

poóet

počet

počet

počet

počet

Kg/rok

FTE

FTE

FTE

FTE

UR

UR

UR

UR

PraN

PraN, UR

FTE

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

Počet pracovníkov, pracovníčok, ktoríboli pred zapojením osobami FTE
dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo
technicke.j pomoci OP/OP TP

PočetpracovnÍkov,pracovníóok-příslušníkov,príslušníčoktretích FTE
krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP
TP

Miera zabezpeóenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným %

postihnutĺm k vtlsledkom projektu

Predmet podporyITMS
'l' /. i 2.5.201811:12

11 212



8. Rozpočet projektu

8.t Rozpočet pľijímatelh

subidĺt: MESTOTURZOVKA

Priame výdavky

Konkrétny cicľ:

Typ akiviý:

Hlavné aktivĘ projeku:

Sklpina výdavku:

Nepľiame výdavky

Konkrétny cicľ:

Podpomé aktivity

Skupina výdavku:

8.2 Rozpoěty partneľov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Gclková ýška opnámcných výdavkov:

Gclková výška oprávncných výdavkov pľe projcĘ gcneľujúce priiem:

Pcrc.nto spoluíinancovania zo zdrojov EÚ a šR:

Maximálna výtka nenávratného fi nančného pľíspevku:

Výška spoluÍinancoYania z Ylastných zdĺojov pńjímateľa:

3l 004004'l _ 4'3.'l Zníženie sootrebv eneroie 
1ri lre:idzke 

Vere!ných budov

3403'l oo4oo4 - A. zníŽenie energetickej nároónosti verejnýcľr budov:

340H2520000'l - ZníŽenie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Tunovke

02I - Stavby

3'l 004004'l - 4.3.'l zníženie spotreby energie pri prevádzke veĘných budov

3l 0H252P000l - Podporné aktivity

5l8-ostatnésluŽby

Hcilmkáto] (lčo):

Ęška opnívncnýcł výdavkov:

00314331

690 81 l,62 €

opraĺnený výdavok

686 092,62 e

686092,62Í.

opÍavnený výdavok

4 719,00 c

4 719'00 €

690 81 1,62 €

0'00 €

95,0000%

656 27l,04 €

34 540,58 €

ITMS')í)|L+ Predmet podpory

2.5.2O1811:12
12 212



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

HtAsENtE o ZAčATí
REAtlzÁclE HIAVNÝCH AKT|VíT PRoJEKTU

Názov poskytovatet'a:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu |lTMS2ot4+| : .

(d'alej ako,,Projekt")

Ako Prijímateľv rámcivyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD'MM.RRRR1začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity2:

o začatím stavebných prác na Projekte, alebo

o vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej
zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo

o začatím poskytovanĺa služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
o začatím riešenĺa výskumnej a/alebo vlývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
o začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradĺť pod body (í) až (iv)

a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č,. 2 Zmlwv o poskytnutí NFP, ktorouje:...............

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostrednesúvĺsia s hlavnýmiaktivitami Projektu, boliv rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR4.

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpĺs: '...

Meno a priezvisko štatutárneh o orgánu/zástupcu5 prijímateľa

1 Uved'te dátum' ktorý sa viaže k vami d'aĺej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú stev rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktoráJe obiiahnutĺ u piĺor'" č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretejmedzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom ľrojáktu. ' '

2 Krížikom označte iednu hlavnú aktivitu, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizáciahlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený V tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvochalebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.
3 Uved'te názov konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmtuvy o poskytnutí NFP, vo vzťahu kuktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t'j. uvádza sa názov iba jednej hlavnejaktivity.

a Uved'te dátum' kedy ste začali vykonávať prvú podpornú aktivitu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutíNFP' pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prveJ hlavne; aktivity projektu, ak je to v súlades podmienkami uvedenýmĺvo uizve.
5 Nehodiace sa prečiarknite
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(Q r^m::'-::m[ä1*o'*. oo I 5 ľJÍ,ľ":.::.ľ* :-",.
Podrobný poloŽkoviý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Príloha č. 4 - Rozpočet projektu

5I E^A
Đ

Turzovka

v TuzovkenáÍoćnosti

Názov żiadatel'a:
Názov projektu:
Hodnota zniżenia výCtavkov

10

11

3 825,43 -

739,81

258,88

9 057,86

23357,O2

9 578'ĺ0

9012,77

2113,49

5í4'4:t

í 342'ffi

ĺ07 726'69

240,82

1Ą43,ď

6 053,65

,ĺ 35ĺ'20

7 211.75

ĺ6 634'23

4 457,28

5 3ĺ5'80

1842,29

8777,18

31,92

í61'í6

114,78

156,42

147.73

3 í87.86

616'5í

215,73

7ffi,22

í9 /ĺ64'í8

7 981,75

7 5í0'64

1761,24

428,69

í 1ĺ8'38

49n2,24

200,68

ĺ 203'03

50/'/.,71

3 626,00

6 009,79

í3 86í'86

3 7í.ĺ'38

1129,83

I tr!5,24

7 314,32

26,60

í34,30

345,65

130,35

123,11

í'56

't,37

18,O2

2,8'l

7,92

3,50

29,A7

32,47

35,81

39,40

44,20

30,55

42,33

136,41

1,59

2,O2

't,55

1,25

1,49

0,52

30,54

0,25

1475,a4

14,77

2,61

2.14

2 048.76

449,35

11.97

2 690,99

245€,U

2280,50

251,48

54,24

1't,97

28,38

1 862,46

6,57

24,42

36,98

2280,50

2 981,05

I 943,13

2 98t.05

2 98'ĺ 'o5

2 981,05

239,53

106,83

0,09

18,42

50,00

57,50

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

t

m2

m2

m2021 Stavbv

021 Stavbv

02í stavby

02í stavby

02í stávby

02ĺ stavby

02ĺ Stavby

021 Stavby

02í Stavby

02í Stavby

02ĺ stavby

021 stävby

021 Stavby

02í Stavby

02ĺ stavby

02í stavby

021 Stavby

02í stavby

02ĺ stavby

02í stavby

021 stäVby

021 Strvby

02ĺ stavby

021 Stavby

02ĺ stavby

02í st]avby

očistenie fasádY tlakovou vodou

Výplní Vonkajšĺch otvorov s
rámami a zárubňami, zábradlĺ,

atđ' zhotovené z lešenia
spôsobom

podhľadov v
omistka

opÍava vonkajších omietok vápenných
a vápenocem. stupeň členitosti la ll _

10%

Vonkajšia omietka slien tenkovrstvová

PotiahnUtis vonkajších stien,
sklolextílnou mńežkou
Kontaktny zatepľovacĺ systém ost€nia
1Í. 50 mm - štandaÍdné rieŠenie (EPs-
F)

hr. 60
minerálne Íiešenie (komplétný

Kontaktný zatepľovací systém hr. 80
mm _ minerálne riešenie (kompletný
svstóm)
KontaKný zatépľovací systém hí' 100
mm _ minerálne rieŠenie (kompletný
svstéml

zalepľovaci
mm - minerálne Íiešenie (komplelný

hr. 20 mm - minerálne Íiešenie
zatepľovací systém

Kontaktný zateptovacĺ systém hĹ 'l4o
mm' sokel (xPs) _(komplet systém)

Kontaklný zatepľovací systém
VonkajŠĺch podhľadov hĹ 400 mm
mineÍálne ńešenie

PenetÍácia podkladu pre zvýšenie
priľnavosti Betonkontakt

MontáŽ lešenia ľahkého pra@vného
ladového s podlahami šírlry nad 1 

'00 đo
1,20 m, Výšky nad 10 do 30 m

Príplatok za pMý a k ażdý ďalší i zaěatý
mesiac použilia lešenia ľahkého
pracovného radového s podlahami šĺrky
nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m

Demontáž leŠenia ľahkého pra@Vného
radového s podlahami šírlv nad 1,00 do
1 
'20 m, výšky nad 10 do 30 m

ochranná sieť na boku lešenia zo siete

DemontáŹ ochrannej siete na boku
lešenia zo siété

Presun hmÔt pre opravy a údźbu
objéKov vrátane vonkajšĺch plášťov
[iŠky do 25 m

Zhotovenie izolácie proli zemnej
Vlhkosti zvislá asfaltoyim lakom za
studena

Lak asfaltosi ALP-PENETRAL v
sudoch

lzolácie proti zemnej vlhkosti a
povrchovej vod€ - hydíoizolačný náter

zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti
nopovou fóloiu položenou voľne na
ploche zvislej

Nopová íólia proti vlhkosti

17

18

23

25

26



1664.89

566,28

49,87

ĺ 66:}'08

{ í9ĺ''3
584',ĺ5

243€'2,79

1099,38

37ô2.o7
,l279.ď

't5 624,00

744,OO

74/,OO

9 3(4.00

2ś1,17
291627-37

3íí'o4
362-93

26,00

í 0í5'01

3í3.55
/tÍl8.46

50ĺ.67

I 706,95

1757,70

334,08

1íJ75..07

3 í60'39

1a1a2-ý
261,79

2il.10

37,85

493.04
1/ĺo.60
ĺ69.57

55,03

5 183.83

4o9'ĺ8
't3 390.97

I 759,60

13,92

672.43

6 647,86

8106,46

2 303,93

2U9,76

1 í88.oí
2075.20

261.29

/ĺ1E.o6

895.89

471,90

41,39

ĺ 385'90

3 492.6ĺ

487,04

20 3í8'99

9í6'ĺ5

3 085,ffi
í Í)6633

í3 020'00

620,00

620,00

7 750.q)

ĺ 967'89

2Ą2r3g.aB

259,20

3J214

21,67

845,84

365.38

1422,46

14U,75

278,40

1347.41

2 633,66

15152.12

218,16

211-75

31,54

410.87
117.17
141.31

45,86

4 3í9.86

340,98

11 ĺ59.'14

1466,S!

36,60

560.36

5 539.88

6 755,38

19ĺ9'94

1 958'í3

99o.0í
1729.33

3,66

3,68

2,55

5,97

14,75

3,96

178,55

5,14

33.53

11.75

42,OO

2,00

2,OO

25,00

1,95

1,37

1.39

6,55

6,77

6.15

8,60
9,84

1,64

1'4ô

1.01

9.84

6,35

3,60

10,15

o'zÓ

5,50

1,95

24,87

2,4'l

'oĄ

1,17

99,94

20,63

613,75

2,82

1,83

28,02

9,48

1 1,56

1 1,05

10,25

17,U

38,50

42,49

Ą2'49

42,49

870,01

I 000,51

276,Ą7

't41.00

141,00

731,78

1492,82

35,00

16,20

16,52

41,65

47,90

39,30

43,22

16,53

18,18

520,90

20,00

20,00

584,38

584,38

173,69

19t,06

77,50

98,04

106,83

124,20

16,23

232,14

2.36.79

122,99

113,80

174,U

92.01

90.78

310,00

310,00

310,00

310,00

1 009,18

189,89

214.37

3,31

124,

m2

m2

oÁ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

%

m2

m2

oÁ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

oÄ

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2í stavbv

02í slavbv

02ĺ stavbv
02ĺ slavbv

021 Stavbv

02í stavbv

02í stavbv

021 Slavby

02ĺ stavby

02ĺ stavby

02ĺ stavbv

02ĺ stavby

021 Stavby

02ĺ stavby

02ĺ stavby

02í stavbv

02ĺ Stavby

021 Slavby

021 Stavby
021 Stavbv
O21 Stavbv

021 Stavby

02í stavbv

021 Stavby

021 Slavbv

021 Stavby

021 Stavby

021 Slavbv

02ĺ stavby

021 Stavby

02í stavby

02ĺ stavby

021 Stavbv

zhotovenie izolácie proti zemnej
vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAlP
pńtavením

Ąsfaltovaný pás pre spodné vrstvy lozĺ st uĺu
nvdroizolačnÝch svslémov l--' --'-ł

:;i"'ň:łę!il";:"Jfiu 
protivode v 

|ozĺ st"unľ

|ozĺ snunľMonláž tepeInej izolácie stien
mineráĺnou vlnou

lo2í stevbvMinerálna vlna hrubka 180 mm

|ozĺ st uuy
Potiahnutie vonkajŚich stien
ôánriôÍôVn'' śiAfÝ^'' ą1ôô/ń'

ľ:1':í,:"t'-:ľ:ĺi;:1T;""ff 'u'" 
I 

oz ĺ souoy

Stavby
1,,

ililontát tspelnej izolácie stien
polystyÍénom, celoplošným prilepenĺm

lo2í StavbvXPS hrubka 140mm

lo2ĺ StavbvXPS hrubka 50mm

|ozĺ sauuyKamenný obklad obvodovej steny -
lráVeńín 12 Ô mń
Kotv€ny syslem _ nosné o€lové kotvy lmĺ suunu

|ozĺ st""uľlvlontáŽ kotveného systému do
obvodovei stenv

lo2í stávbvMontáž kamenného obkledU

Iozĺ st"uuyPresun hmÔt pre kamenné obklady v
obiektoch uiškv do 6 m

spolu výđavkv

parozábrany pÍe

Parozábrana stÍešná
PÍesun hmôt pre izoláciu povlakovej
krytiny v objeKoch Výšký nad 12 do 24
m

Montáż tepelnej izolácie stÍopov
Íovných minerálnou vlnou' spodkom s
úoÍávoU vie7ecím díôtom

Minerálna vlna hÍúbka 'l00mm

Minerálna vlna hrúbka 'l40mm

Minerálna vlna hrúbka 1ô0mm
zaknývanie tepelnej izolácie podláh
fótiou

PaÍozábÍana -fólia PE hrúbka 0,2 mm

Montáż tepelnej izolácie podláh
minerálnou vlnou, kladená voľne v
iédnei vÍsĺvé
Minerálna vlna hrubka 150 mm

Minerálna vlna hrubka 100 mm
Montáž tepelnej izolácie podláh
minerálnou vlnou' kladená voľne v
dvoch vístvách
Minerálna vlna hrúbka 200 mm
MontáŽ tepelnej izolácie minerálnou
vlnou
Minerálna vlna hĹ 80 mm

Montáź tepelnej izotácie polystyrénom'
kladeným voľn€ vjednej vístve

XPS hrubka 100mm
Monláž oarotesnei fólie ná slroo
Parotesné zábmnv
MontáŹ tep€lnej ĺzolácié stńech
plochých do 10' piÍ doskami,

Pir đoskv hĹ 220 mm

nlôrhú.h dô íô" śńÁdôuůmi dńck.mi
MontaŽ tepetnej izolácie striech

PlR soádovó doskv
Presun hmÔt pre izolácie tepelné v
obielitoch yiśkv nad 12 m do 24 m
Montáż kotevných želiez, pÍĺloźiek'
pátiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej
konštrukcii
Kotevná papuča
MontáŽ debnenia díevotrieskovými osB
doskami ne ŻráŻ

Doska drevoštiepková osB 3 do
vlhkého prostrediahr. 25 mm
í2500x'l25omm)
MontáŽ debnenia drevotrieskovými oSB
doskami na zÍáz _ kotvené nerezovými
šrÓbami cez tep. izol' do nosnej
kÔnštnlkĆié
Doska drevoštiepková osB 3 do
vlhkého prostíediahr' 25 mm
í2500x1250mm)
Montáż debnenia z dosiek
Doska s protipożiamou. hĹ 20 mm

Slavby 39),90 469,08

3

4
5

6

7

8

9

10

11

T2

13

14

15

tb

77

18

19

20

2Ĺ

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

16

18

20

25

28



Y

39

35

36

4L
42

2

3

4

455,94

ĺ 564'20

24ĺ'69

932,04

726,0A

3 5ĺ3'53

468,78

3 466,55

2283,79

í 5s6'50

4 667,60

810.26
36,88

490,92

12,98

37,O7

99,8t

3 555,79

307,22

215,27

468,80

31í '28

3ío'02

u7,90

l í82'90

143,O2

3T12,21

2ď'24

88,74

'lĺ 826'34

22033.92

11,71

92,32

700.56

327,O'l

ĺ ĺ17.98

14246,O4

2U,O4

í8 36ĺ'60

379,95

ĺ 3ü)'50

201,41

n6,70

605,07

2927,94

390,65

2 888,79

ĺ 9ü3'í6

ĺ 330'/ĺ2

3 889,67

675.22
30.73

409'ĺ0

35,82

30,89

82,95

2 963'ĺ6

2fi,O2

ĺ79'39

390,67

259,40

258,35

289,92

985,75

1 í9.18

3 143'5í

216,87

73,95

9 855,28

9,76

76,93

583.80

272,51

93ĺ.65

11 871,70

170,03

0,7'l

1,74

2,65

3,98

31,47

1,85

2,83

2'l

20,90

5,17

5,'12

13,73

2,60

2,56

8,61

3,08

2,ffi

0,64

7,37

8,05

5,64

12,2A

0,43

8,12

0'9'ĺ

30,98

30,54

14,55

1,00

1,95

11,17

'160,00

3,25

7,69

58.38

0,55

9,78

269,75

1 70,03

532,14

750,00

76,00

't95,00

'ĺ9'23

1 586,96

138,23

73

'138,23

368,12

260,00

283,40

260,00
'12.00

47,5'l

11,62

1',t,62

129,00

401,U

31,82

31,82

31,82

604,66

31,82

318,24

31,82

3,90

216,00

216,00

37,92

882,38

1't4,76

3,00

í0'00

í0'00

495,48

95,23

44,O1

1,00

m2

m

m

m

m3

m2

m2

m3

m2

m

m

m

ks

m2

m2

m2

ks

m2

t

t

t

m

%

m

m2

ks

ks

ks

oa

m

m2

ks

02ĺ stavbv

Stavby

Stavby

Stavby

Stavby

Slavby

Stavby

Slavby

Stavby

Stavby

02ĺ Stavby

02ĺ stavbv

02í slavby

021 Stavby

021 sĺ'avby

02í Stavby

02í Stavby

02ĺ Stavby

02ĺ stavby

021 Stavby

02ĺ stavby

021 Stavby

02ĺ stavby

021 Stavby

02í Stavby

021 Slavby

021 Stavby

021 Stavby

021 Stavbv

021 Stavby

02ĺ stavby

02ĺ stavby

za skladovanio

dolát
sklonomsostriech

vzdialenostiosovej
latovania

pri

{.00700r
st.
m,

60
22

oemontáž

lát a konlralát pre sklon do 22"

klinov pÍe

pre rovne

spádové
pásová

konštĹ,
kline,dosky,

nadstrešné
svorky,kliny

pre
krovov, debnenie a

proslńedky pre oliślovanae
obloženie stropov, strešných

a stion _ klin@, závrtky

vankúšov pod podlahy osovej
nad 650 do l0O0 mm

stropov z dosiek skrutkovaných
nazÍazhÍ. dosky 25 mm

tesárske
m

a poloplast., hmôt' š. nad
dosiek z

Stavby

dosiek
do suli

Stavby

02í Stavby
víát

Stavby
z

plechu plochy nađ 2 m2, -

a vybratie

krídle do

okien a

za prvé podlażie nad alebo pod
doprava suliny a

sutiny a

sutiny a na

hmôt nasutiny a

adopÍava

ďalších 5hmôt za
doprava
kaŽdých

víátane vonkajších plášťov
pre opravy a

z pozinkovaného plechu s
parapetu

oplechovania parapetov od

klampiarské v objektoch výśky nad 12

hmôt pre

a bytovú yistavbu, za 'l bm

đverí a okna pre

Plastové Výplne otvorov

DemontáŽ đvemého kÍídla, dokovanie
samozatváÍača' o,004oot

dokovanie samozatvárača na o€ľovú
kfídla

samozatváÍač
pre konštrukcie

đverí
dvere,

a
stropkazetouých' zasúvatelhých pod

9

11

72

13

20

77

23

24

'Ę

29



ĺ 829'63

7

7L

72

13

77

18

19

22

23

24

2A

29

33

34

72,97

187,31

71922.OO

793.43

í4 960'86

2 422,79

7ĺ6'80

441,13

258,52

3í6'0o

42,61

12,78

7,88

280'ĺ8

4 908,34

365,42

í2í'60

í 492'60

10,82

579,68

561,22

172,82

237,il

67.99

510,24

118,21

986,24

18,80

882,22

4 934,00

't09,98

586,67

765,36

44,O5

80,71

58,42

1524,69

t56,09

69 €5.0í

66í'í9

12467,38

2 0ĺ8'99

597,3:t

367,61

2l3,n

26Íl'33

35'5í

10,65

60.81

6,57

Ż33,48

4 090,28

304,52

ĺ0í'3Íl

I 243,83

9,02

/l83,07

/ĺ67,68

14É.,02

197,95

56,66

425,20

98'5ĺ

821,87

ĺ5'67

735'í8

1111,67

9ĺ '65

/ĺ88'89

637,80

36,71

87,26

48,68

1524,69

0,90

17,99

62,92

't0,19

74,55

3,44

2,00

32,ffi

4,43

o,44

7,59

0,82

15,75

20,u

1't,40

3,79

155,23

2,26

93,17

í3'53

4,17

5,73

1,64

1 337 11

2,68

'1,83

3,92

11,87

16,35

1 1 3,15

'128,42

't'15,71

45,32

17,67

8,83

'1,00

173,43

36,75

't98,13

198,13

8'0í

106,83

106,83

8,01

8,01

24,O4

8,01

8,01

'14,82

198,13

26,71

26,71

8,01

4,00

5,19

u,57

34,57

34,57

u,57

o,32

36,75

449,35

4,00

61,96

251,48

0'8'ĺ

3,81

5'5'ĺ

0,81

3,8'l

5,5'l

ks

oÄ

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

ks

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

02'l Stavby

021 Stavby

02ĺ stavby

c2ĺ stavby

02í Stavby

02í Slavby

02ĺ Stavby

02í stavby

02í stavby

021 Stavby

021 Stavby

02í stavby

02í stavby

02í stavby

02í Stavby

mĺ sEvby

02ĺ stavby

02ĺ sĺavby

02í stavby

02ĺ stavby

02í Stavby

021 Stavby

021 Stavby

02ĺ Stavby

02ĺ stavby

02í stavby

02í Stavby

02í stavby

02í Stavby

021 Stavby

02ĺ stavby

021 Stavby

02í stavby

02í stavby

02ĺ stavby

02ĺ stavby

)statné

s kovaním a pohonom

konštrukcie v objektoch

pre

betónu prostého, hí' vrstw do 15o mm'
zkrytu v ploche

v homine tÍ 3

2a lepivosť

vikopu na
s

a Íozopretie pre
2

odslÍán€nie pażenia ýh pĺe podzemné
vedenie' prílożné hÍbky do 2 m

zvislé premiestnenié Výkopku z hominy l

až lV' nosením za kazdé 3 m Výšky

ceste z hominy tÍ.14, do
po

m3, prĺplatok k cene zakaždých
ceste z hominy tr.1{, do

po

Nakladanie uýkopku tr.1-4 ručne
do 100na

- zemrna aza

sypaninou so zhutnením
ďh, záÍezov alebo okološachiel,

oebnenie stien základových pásov,
zhotoveniełÍadičné

slien

sikopu' zapaŽ' a debnenia pÍostým
podbet.

Zamurovanie otvoru s plochou do
0,0225m2 v murive nadzákladného
tehlami do 300mm
Betón stÍopov doskových a trámových'
železovł lÍ.c 16120

stÍopov

stÍopov

Podpomá konštrukcia slropov Výšky do
4 m pre zaťażenie do 5 kPa zhotovenie

Podpomá konšlrukcia stropov yišky do
4 m píe zaťaž€nie do 5 kPa odslránenie

Výstuż stropov doskouých, trámosich'
vložkouých' konzolouich alebo
balklnoyých, zo zváÍaných sietí KARl

Podklad zo štÍkodrviny s rozprestrenĺm
a zhutnením po zhutnení hr. 1oo mm

zaknivanie Výplní vnútomých okenných
otvorov, predmetov a konšlrukcií

stien akoukolvek maltou do

ostenia

ostenie

prostého tr.cz

z

Mazanina z betónu prostého tr'c 2ol25
hÍ.nad 'l20 do 240 mm

za povrchu
min. tí.c 8/10 oceľ' hlad. hr

min. tr.c 8/10 o€ľ. hlad. hr.

za

mazaniny min. tr'c 8/10 o€ľ' hlad. hr'

za prehlad.

Memá
jednotka

Jednotková cena
beŻ DPH Cena elkom bez

DPH IEUR]
Cena @lkonl
s DPH ĺEUR]

opráVnený VýdavokPočet jednolaekSkupina výdavkovNázov výdavku

64



110,*

/ĺ0'36

7í'39

545,83

'l 67í'90

't8 346,06

114,47

60,54

í 558'06

5ĺ8'87

2324,83

5't,58

532,12

1672,72

705,31

49Ą',2o

1076,24

714,ffi

711,71

798,68

2 890,94

6 235,82

.t&ĺ'55

ĺ88'89

15,84

1270,33

ĺ97,98

832,31

2970,17

875,94

3í6'92

705,64

8,70

92,12

3Í}'6Íl

59,49

43r,86

I 3$r,25

í5 288'38

95,39

50']ĺ5

í 298'38

432,39

í s}7'36

42,98

443,43

1 393,93

587.76

411,83

896,87

595,50

593,ff)

665,57

2409,12

5 í96,52

378,79

157,41

13,20

1 058,61

164,98

693,59

2 475,14

729,95

2U,10

588,03

'to,74

8,ô2

3,15

1 450,86

4,98

9,80

22,69

'12,59

107,06

3,1 1

5,16

o,20

9,25

3,05

2,98

13,94

8,05

5,64

12,28

0,43

8,12

0,91

32,98

50,54

9,09

'1,18

0,79

25,42

10,26

1A,25

12,O2

17,18

18,86

22,19

0,81

10,68

10,68

0,04

9't.38

6',1,40

1214,42

0,89

16,20

251,44

2 '.t51,19

2U,92

14,09

1 48,90

100,00

73,06

73,06

73,06

1 388,12

73'0ô

730,59

73,06

102,83

41,65

133.29

'16,66

41'ô5

16,08

38,00

206,00

42,50

14,00

26,50

m3

m2

m2

m2

m

m2

m3

fi2

m2

m2

m2

m2

m2

hod

t

t

t

t

m2

m

m

m2

oÄ

m

m

m

m

Stavby

Stavby

Stavby

Slavby

Stavby

Stravby

02í stavby

Stavby

Süavby

Stavby

Stavby

Stavby

02í stavby

Stavby

Stavby

Stavby

Stavby

Stavby

Stavby

02í Stavby

Stavby

Stavby

Stavby

Stavby

sĺavby

Stavby

sĺavby

02ĺ stavby

Stavby

Stavby

Slavby

02ĺ stavby

Slavby

2115 hr. nad 50 do

do

100 mm, plochy
s

dlażby

-o,06500t
aĺebo ksrem.

@ment.,

otvorov, v

rozsahu do 10 %,
s

stign z Umelého
16900t

a pr€dsadené

vBtiev mazaniny
mazaniny

a otvorcv v

zo zváraných siotĺ
(z

MC 'ĺ5 v
20 mm (podklađný)

a údźbu
pláštbV

montáźnych cD a

x 27 x 3000 mm

SOK RF 15 mm (

)výšky

nmsou

úpravou hr'0'6mm
pozinkovaného

s povrchovou

stÍechy
pozinkovaného
úpravou hr.0,6mm

munva

hr.0'6mm r'š' 400
plechu s

500mm-K11

muńva strechy
s povrchovou

nad2m2,

hrubky do 50

zateplenia
úpÍavy z

pÍáe náročnsjšie,
(TÍ.2) V
nároćnejšie

nad alebo pod
a

hmôt na

dopÍava sutiny a

doprava sutiny a
kaŽdých ďalších 5

bgtón,

118,21

510,24

237,il

67,99

172,82

579,68

ô1,22

't0,82

12í'5o

1 492,60

365,.t2

280,18

4 908,34

7,88

12,74

42,61

316,00

2ffi,52

7í6'80

1/.1,13

14 9@,86

2122,79

793,43

ĺ87'31

67,26

48,68

36,71

488,89

637,80

4'.t'|1,67

91,65

15,67

735,18

821,87

98,51

425,20

55,66

144,O2

197,95

/ĺ67'68

9,02

483,07

I 243,83

304,52

101 '3śl

4 0 Í0,28

z33,8

6,57

10,65

35,51

263,33

367,61

2$,n

2 018,99

597,33

12467,8

66ĺ'ĺ9

I 524,69

í56'09

I 829,63

i8

t3

)2

87

35

15

,42

,71

i,32

|,67

3,83

Cena celkom
s DPH [EUR]

Cena elkom bez
DPH IEUR]

10,44



ĺ66'78

3 779,81

2 929,98

3123,79

ĺ05'84

127,10

25í'o9

2s9,21

38,76

4r',0,11

203,80

í93'96

740,69

4 3|Ílo'40

20,32

't í5'40

1123,07

340.5s
35.ą5

407,82

644,ffi

514,U

93,14

í08'í7
2 535.í8

25.fft
12.28

3742,21

I 934,18

274.71

408,25

341,95

312,30

45,14

747,23

285.42

22,72

1U5,75

€6'í8

237,45

ĺ 9fft'86

ĺ38,98

3 í49'84

2441,65

2 6(B'í6

88,20

í05'92

209,24

249,U

32,30

366,76

ĺ69'83

16ĺ'63

617,24

3 608,67

ĺ6'93

96,17

í í85'89

283,79
n,21

339,85

5#,72

428,70

Tt,62

90'í4
21',12.65

20.86
35.23

3 ĺ18'51

1 611,82

232,28

u0,21

284,96

260,25

37,82

622,69

í8'93

1371,46

363,48

22,',tg

26,22

40,80

2Ą,42

24,67

0,88

1,00

29,89

31.17

2,'15

29,34

16,98

6,73

22,ffi

42,45

0,63

0,88

5,95

141,90

14.61

6,52

9,91

4,57

0,83

4,55

224,75

2,22

4,40

64,97

109,95

4.79

4,90

17,59

15,75

6,90

10,42

9,48

2,20

5,91

1,24

85,80

5,30

77,20

't00,00

105,50

100,00

105,50

7,00

8,00

15,00

12,50

10,00

24,O3

27,00

85,00

27.00

109,03

í 99'3'l

2,00

2,00

52,09

54,18

93,75

93,75

19,81

9.40

9.40

8.00

48,00

'ĺ4'66

48,50

69,43

16,20

16,52

5,45

59,7Ą

25.09

8,61

232,10

293,13

m

m

m

m

m

m

ks

ks

ks

m

m

m

m

m

m

ks
ks

m2

m2

m2

m2

%

m

m

ks

m

m

m2

oÄ

ń2

m2

%

m

m2

oÁ

m2

m2

021 Stavbv

2ĺ stavbv
021 Stavby
02í stavby

02ĺ stavby

021 Stavby

021 Stavby

02í Stavby

02í Stavby

02ĺ Stavby

021 Stavby

02ĺ Stavby

02ĺ stavby

021 Stavby

02ĺ stavby

02í stavby

02í Stavby

02í stavby

02í stavby

02í Stavby

02í Stavby

02í slavby

c2ĺ Stavby

02ĺ stavbv

02ĺ stavby

02í Stavby

02ĺ Stavby

021 Stavby

02í stavby

02í Stavby

021 Stavby

02ĺ stavbv

02í stavby

021 Stavby

02í slavby

021 Stavby

02ĺ stavby

021 Stavby

021 Slavby

02ĺ Stavby

Uplechovanle lemovania muńva a
vystupujúcich konštrukcií stÍechy z
pozinkovaného plechu s povrchovou
úDravou hr'0.6mm r'š 5oo mm - K13
oplechovanĺ€ atiky 2 popĺastovaného
olechu hĹ0-6mm r š 650 mm - K7

plechu s povrchovou úpÍavou hr'0'6mm
alilry z

Pododkvapouý żl'ab štvorhranného
tvaru Vrátane ěiel, rohov' hákov r'š. 4oo
mm-I<2

vrátane čiel, rohov, hákov r.ś' 600

Íovných, oblúkovýď, do

DemontáŽ żľabov pododkvap.
štvorhíanných rovných, oblúkových, đo
30'do rš 600 mm ł oor'r'í}t

úpravou hr'0,6mm pÍe odpadové

kollík z
plechu s povrchovou

tvaru z
pozinkovaného plechu s povÍchovou
úpravou hr.0,6mm pre odpadové

oemontáž kotlíka ováIneho a
štvońranného, so sklonom Žľabu do
30st.. -O 00320t

oplechovanie hrebeňa valbovej strechy
z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou hĹ0,6mm, r.Š' 9oo mm _ K16

Oplechovanie odkvapu loggie z
pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou hr.0'6mm. Í.š. 4oo mm _ K12

ruÍz

potrubie d z
plechu s povrchovou

potrubie d 150mm z
plechu s povrchovou

Demontáż odpadových rur kruhových, s
pńemerom 75 a 100 mm' -0,0022ôt

Demontáż odpadových rur kruhoÚch' s
priemerom 150 mm, {,00356t

Presun
v objeKoch Výšky nad 12

pÍe

i/ontáž a dodávka strešného uýlezu
Demontáž streŠného uúlezu _0 o3ot

oblož€nia
na pero a dráźku z

palubovka

Demontáż obloŽenia podhľadu stien,
ralub.doskami. -0.01000t
Demontáž obloženia podhľadu stien'
Dodkladovúch roštov { 0080ot
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v
obiektoch uiškv do 6 m
Nerezové zábradlie
oemontáŽ zábradlia
Demontáž mriežkv. -0'00100t

nerezovej mńežky v.a

a

Demontáž mÍeží
Presun hmôt pre kovové stavebné
doplnkové konštrukcie v objektoch
riškv do 6 m

podláh z

z
6

prePresun

Montáž obkladov ostenia z obkIadačiek

obkladačky keÍamické
prs obklady

Nátery stoláÍskych výrobkov syntetické
lazurovacím lakom 3x lakovanĺm

Penetrovanie.jednonásobné' sauých
podklađov na schodisku Výšky do 3, 80
m

2284,63
69

70

7L

75

76

77

81

82

83

a4

85

91

92

93

94
95

96

101

702

103

LO4

105



ĺ 28Ít'89

686 092.62686 092.62

9ĺĺ'05

ĺ3'34

67,30

1n,n

271,80

340,20

672,ffi

6 ĺ47'00

25,36

1@2,21

1232,40

8,64

39,60

225,72

í89'36

3ĺ6'0í

3.ĺ56'49

4 035,44

3@2,80

18 258,00

2 691,00

2918,40

2 í66'00

710,40

3 793,20

21%.,37

653,58

1

5 400,00

0,00

228 178.63

í 069'9í

759,21

11,12

s6,@

1ą,11

226,50

283,50

560,55

5122,fi

21.13

835,20

1027,00

7,20

3:t,00

í88'ĺo

ĺ57'80

263,34

2 880'4í

3 362,87

3 069,00

ĺ52í5'@

2244Ń

2132,@

1805,(n

592,00

316r,00

1828,&t

544,65

1

4 500,00

0,00

í90 í48,86
571743.84

0,88

2,59

0,22

1475,U

1,61

3,38

3,68
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie v' šky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zĺstené porušenĺe pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle
zákona o Vo. Všetky percentuálne sadzby sa dkajri prípadov, ked'konkrétne porušenie mato alebo mohto mať vplyv na v' sledok verejného obstarávania.

(pre zákazky vyhlásené podľa zákon a č.25/20067. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor' ch zákonov v znení neskorších predpisov)

Loo% - vzťahuje sa na každ
z rozdelenrich zákaziek

lde o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnriť sa použitiu
postupu zadávania nadlimitne j zákazky alebo postupu zadávanĺa

Nedovolené rozdelenĺe predmetu
zákazky alebo nedovolené spájanie

2

V prípade nadlimitn' ch zákaziek,
v rámcikton ch nebolo
oznámenie zverejnené v radnom
vestníku EÚ, ale zadávanie
zákazky bolo korektne zverejnené
vo vestníku Úvo sa uplat uje
korekcia 25 %

too%neposlal oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania publikačnému riradu a radu podľa 5 23 ods. ]. zákona
o VO.

Pre toto porušenie sa vzťahujti aj všetky prípady, ked' verejn'
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovať podľa zákona o Vo v zmysle 5 9 ods. 1, čo zárove
znamená nedodržanie postupov povinnosti zverej ovania zákazky,
nakoľko verejn1i obstaráVateľ neaplikovaním zákonn' ch postupov
s časne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania
zákazky. Tieto prípady sri napr. : neoprávnenosť použitia vr nimky zo
zákona v zmysle 5 1 ods' 2, aŽ 5 zákona Vo, uzavretĺe zmluvy
priamym rokovacím konaním podľa 5 58 zákona o Vo bez splnenĺa
podmienok na jeho použitie.

Verejn' obstarávateľ1Nedodrža nie postupov zverej ovanĺa
zákazky v zmysle zákona o Vo

1

1označenie,,Verejn1iobstaráVateľ"savzťahujeajnaobstarávateľavzmysle58zákonaoVoaosobuvzmysle57zákonaoVo
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25 o/o v prípade, že skrátenie
lehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 %o zo zákonnej lehoty

Lo % v prípade že toto skrátenie
bolo rovné alebo väčšie ako 30 %

Lehota na predkladanie pon k (alebo na predloženie žiadosti
o ričasť) bola kratšia ako limit ustanoven' zákonom

Verejn' obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie pon k v zmysle 5
51 ods. 1 písm. b), avšak z d vodu nekorektného zverejnenia

na toto skrátenieoprávnedbeŽného oznámenia nebol

NedodrŽanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponrlk

Nedodržanie minĺmálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadostio r]časť2

3

25%v prípade zákaziekv rámci
kton ch bolobíden' postup
zadáva nia nadlim itnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie
o vyhlásení Vo v radnom
vestníku ĺÚ), ale zadávanie
zákazky bolo korektne zverejnené
vo vestníku Úvo. uplat uje sa na
kaŽdlj z rozdelen' ch zákaziek

25%ov prípade, ak bol obíden'
postup zadávania nadlimitnej
alebo podlimĺtnej zákazky v
d sledku zahrnutia takej dodávky
tovaru alebo poskytnut' ch
služieb, ktoré nie s nevyhnutné
pri plnení zákazky na stavebné
práce do PHZ.

70%-v ostatnr ch prípadoch
nedovoleného spájanĺa

zákaziekrozno

podlimitnej zákazky alebo zahrnutĺe takej dodávky tovaru alebo
poskytnutia služieb, ktoré nie s nevyhnutné pri plnení zákazky na
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo
za následok vy atĺe tohto tovaru alebo služieb z p sobnosti zákona.

Verejn' obstaráVateľ porušil 5 5 ods. L2 zákona o Vo, ak namiesto
vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval
tak napr' dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu
zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia
podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2
zákazky podľa 5 9 ods. 9 zákona o Vo, čím sa vyhol postupu
zadáva nia pod lim itnej zákazky.

Verejnt obstarávateľ porušil 5 5 ods. 3 zákona o Vo, ak zákazku
napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul
do podlimitnej zákazky na realĺzáciu stavebnr ch prác, pričom
dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii
t' chto stavebnl ch prác.

Nedovolené spojenie nes visiacich tovarov alebo služieb do jedného
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na
časti), čo m že obmedziť hospodársku sriťaž a mať za následok nízky
počet pred loženr ch ponrik.

predmetov zákaziek

:'ĺiI',liP ll!,i il.'P'i!ĺ l ] | /O]7 l9,,ĺ,:l i

' Lehoty sti stanovené pre užšiu s ťaž a rokovacie konanie so zverejnením'
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L0%
táto sadzba m že byť znížená na

ľa závažnosti5 o/o

Lehota na predklada
o časť) bola predíže

nie pon k (alebo lehota na predloženie žiadosti
ná, pričom verejn' obstarávateľ nezverejnit ttlto

skutočnosť formou redakčne v Úradnom vestníku Erao

Nedodržanie postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení

rípadeho obstarávania vVE

5

25 %v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o srjťažné
podklady je menej ako 50 %
lehoty na predloženie ponrik (v

s lade s príslušnr mi
ustanoveniami)

10 % v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o srlťažné
podklady je menej ako G0 %

lehoĘ na predloženie ponrik (v

s lade s príslušn' mi
ustanovenĺami)

5 % v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o stiťažné
podklady je menej ako 80 %
lehoty na predloženĺe ponrik (v
s lade s príslušn' mi
ustanoveniami)

stanovená na prijímanie žiadostí o s ťažné podklady je
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanĺe pon k,
čím sa Vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej sriťaži vo
verejnom obstarávaní.

Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpcĺ ,,V' ška finančnej
korekcie", pričom konečnri sadzbu korekcie je potrebné určiť na
individuálne j báze (prípad od prípadu). Pri určovaní vl šky korekcie je
možné brať v vahu zmier ujrice faktory vzťahujrice sa
k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie,
ťažkosti spočívajrice v doručení sriťažn'ch podkladov)

LehotaStanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o sriťažné podklady (vzťahuje
sa pre verejnri s ťaž, s ťaž návrhov
alebo podlimitnr ch zákaziek)

4

zo zákonnej lehoty

5 %v prípade akéhokoľvek iného
skrátenia leh t (je možné zníŽiť' až
na hodnotu 2%, pokial sa má za
to, že povaha a závažnosť
nedostatku neopodstat uje

atnenie 5% korekcieu

/lri'JI'P ll:r,'r1-:f-i'!i I:rI )1.1|-7 t!),'v,: 1 Strana 3 z 19



Ż5%Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nes visia a nie

s primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnak' prístup
Podmienky ričasti nes visia a nie sti
primerané k predmetu zákazky

10

Ż5%

Táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5 % v závislosti od
závažnosti porušenia

lde o prípady, ked' záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od

podania ponrik z d vodu nezákonn' ch podmienok ričastĺ a/alebo

kritérií na vyhodnotenie ponrik stanoven' ch v oznámení alebo

v sriťažn' ch podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriaden
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regi ne, povinnosť

uchádzača mať skrisenosťv danej kraj ine alebo regi ne.

Nezákonné a/alebo diskrĺminačné
podmienky rlčasti a/alebo kritéria na

vyhodnotenie ponrik stanovené
v sriťažn' ch pokladoch alebo oznámení9

25%

táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5%ak podmienky
častl/kritéria na vyhodnotenie

ponrik boli uvedené v oznámení
(alebo kritériá na vyhodnotenie
ponrik v sriťažn' ch podkladoch)
ale neboli dostatočne opísané.

Podmienky rlčasti stl uvedené iba v srit'ažn' ch podkladoch a/alebo
podmienky ričasti publikované v oznámení nie sri v srilade s

podmienkami ričasti podľa sriťažn' ch podkladoch a/alebo kritériá na

vyhodnotenie ponrik, vrátane váhovosti nie s uvedené V
oznámení/sriťažn' ch podkladoch a/alebo ked' v sriťažn' ch

podkladoch absentujri pravidlá uplatnenía kritériĹ resp. pravĺdlá

uplatnenia kritérií srl upravené nedostatočne, neurčito a pod."

Neurčenie:
- podmienok ričasti v oznámení,

resp. vo vrizve na predkladanie
pon k,

- kritériína vyhodnotenie pon k

(a váh kritérií) v oznámení,
resp. vrizve na predkladanie
ponk alebo vsťažn' ch
podkladoch

8

LOO%

táto sadzba mÔže byť znížená na

259r'o,Lo%alebo5%podľa
závažnosti

Verejn' obstarávateÍ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti
prostredníctvom srlťažného dial gu alebo rokovacieho konania bez

zverejnenĺa bez toho, aby bolo použitie takt chto postupov

opodstatnené.

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatočné
zd vodnenie nezverejnenia zákazky7

25 o/o

táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5 % podľa závažnosti

Verejn' obstarávateÍ zadá zákazku na základe rokovacieho konania

so zverejnením, avšak tak' to postup nie je oprávnen' aplikovať
podľa dotknut' ch ustanovení zákona o Vo.

Prípady neopráv ujtice použĺtĺe
rokovacieho konania so zverejnením

6

vestníku Vopredĺženia lehoty na
predkladanie pon k

predĺženia lehoty na žiadosti o
časť3

'/ol!l:l] p.)/lí.Żlr'(( 1''l _'L)]l l!)'/V"'l 1

' Lehoty sti stanovené pre užšiu sriťaž a rokovacie konanie so zverejnením
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4 Vec c-340l02 (Eur pska komisia/ Franc zsko) a vec C-299/0g (Eur pska komisia / Franc zsko)" Povinnosť zadávania podlimitn ch zákaziek bežne dostupn .ľ,'n. ti[u prostreaníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanomo VO. v 5 155m ods. 13 zákona

Táto sadzba m že znížená na

25%
Podmienky časti
podmienok rjča

boli upravené počas
sti, čo malo za

vyhodnotenia splnenia
následok prijatie

uch
saakmcov, by neboli

mienok časti po otvorení
ponrlk/žiadostío časť, čo malo za

ravnenásledok

prava pod

ponuky

L4

5%.

povahy,
užby,

na o VOa kozaz 7020015u ppost podľa
ao leboVOkona9 za9 ods.p ľa spodpostupo un ztlo iebsta rava

neU,nau p altrhn'chostdbežnneJuaĺntelekr
n re suktorépo slutiefU,e skytnlebotovao anidodide

o VOa akkona99 zaop z96sne ÍadpostupovalobstarávateľrejnVe
podlimitnri zákazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktoré nie sri
intelektuálnej povahy, bežne
dostupnrich na trhu, prostredníctvom
elektronického trhovíska

zadávaťPorušenie povinno

t3

Táto sadzba m že byť znížená na
5 %v závislostĺ od závažnosti
porušenia

V prípade zrealizovan' ch prác,
ktoré neboli zverejnené,
zodpovedajrica hodnota prác je

dmetom 1O0% korekcie

L0%
neurčitri,sny,

ponuky 4 neJkovappre kval ĺfinpravuodnérozhpre coverm uchádzaactfotn
rozh oduj ceeoresp. n h ujee, bsao všeobecnntipísaneJa

Je nedostatočnridochV pod klasriťažnrichkazkyp zapredmetutsoostatočne opísan' predmetNed
zákazky

T2

Táto sadzba m že byť znížená na
L0 % alebo 5 % v závĺslosti od

2s%

rusentazávažnosti

ardov,

o ntbsta ráva
VCVO reJnomseJ zotvoren riťakprekážkyeneopodstatnen

ua vytváraure le bopup chádzačovprovna rístk)tneza tabezpeč
zetap kcifické,ts sperílsun ktorén dštae ick chtec hUrčenické špecifikácie predmetu

zákazky sri d iskrim inačné

Techni

1,7

sadzba m že byť znížená na
Lo % alebo 5 % v závislosti od

rusentazávažnosti ĺ

Táto
rejnom nVCVO obstarávasen zťaotvorep re kkážky

statneeopon nedraluvytvádavkya požiadanelebopre ádzačovuch
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2s%

Táto sadzba m Že byť znížená na
10 % alebo 5 % v závislosti od
závaŽnosti porušenia

Písomné zachytenie procesu t' kajriceho
prideľovania bodov pre každr]
nejasn' /neoprávnen' /nedostatočn' z hľadiska
alebo neexistuje.

sa konkrétneho
ponuku je

tra nspa re ntnosti

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky
podstatné prvky vyžadované zákonom o Vo

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky ĺba
niekton m záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o v' sledku vyhodnotenia ponrik niektor m
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako nerispešní

Nedodržiavanĺe zásady
transparentnosti a/alebo rovnakého
zaobchádzania počas postupu
zadávania zákazky

T7

25%

Táto sadzba m že byť znížená na
10 % alebo 5 % v závislosti od
závažnosti porušenia

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na
vyhodnotenie pon k použité podmienky časti alebo neboli
dodržané kritéria na vyhodnotenie pon k.

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané
podmĺenky časti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponrik (resp.
podkritérĺá alebo váhy krĺtérií) definované v oznámení alebo
v s ťažn' ch podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie
pon k V rozpore s oznámením a sriťažn' mĺ podkladmi Príklad:
Podkritérĺa použité pri zadaní zákazky nes visia s kritériami na
vyhodnotenie pon k uveden' mi v oznámení/srlťažn' ch podkladoch

Vyhodnocovanie ponrik
uchádzačov/žiadostí o rjčasť
záujemcov V rozpore s podmienkamĺ
ričasti uveden' mi v oznámenía
s ťaŽn' ch podkladoch a/alebo
vyhodnocovanie ponrik uchádzačov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponrlk a pravidlami na ich uplatnenie

L6

25%

Táto sadzba mÔže byť znížená na
].0 % alebo 5 % v závislosti od
závažnosti porušenia

Podmienky časti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok ričasti, čo malo za následok vyl čenie
uchádzačov/záujemcov, kton ch ponuka by bola prĺjatá, ak by sa
postupovalo podľa zverejnenrich podmienok ričasti.

Úprava podmienok časti po otvorení
ponrik/žiadostío časť, čo malo za

následok nesprávne vylričenĺe
uchádzač'a/záujemcu

L5

Lo%alebo 5 % v závislostiod
závažnosti porušenĺa

postupovalo podľa zverejnenr ch podmienok rjčastiuchádzač,a /žiadosti o ričasť zá ujemcu

]l'ill |]'ĺ;';' ;'. i],")' _i l l li] i ; 19i l.'l ] Strana 6 z 19



6 Limitovan stupe flexibility m že byť aplikovateľn'/aplikovan'ŕ na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i ked'takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej
implementáciu nie s stanovené jasnri m a presnri m sp sobom v oznámení alebo v sriťažn' ch podkladoch (c-496l99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná
(nie je uvedená v s ťažn' ch podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sri nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatn ak:

1' Verejn' obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli srjčasťou p vodnej zákazky, tak by sa ztÍčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli vp vodnej
zákazke;

2' zmeny umožriuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovanri;
3. verejnri obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujrici tovary/sluŹby/práce, ktoré p vodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomick rovnováhu v prospech víťaza sp sobom, ktor p vodná zákazky neumož ovala.

7(-n] i: |'. i)ť-jl ii7 l',,'\,,i-' r :] ! ]L) ! l 1 9l''',ll l
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25%Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávan' m
tovarom, prácam alebo službám, ale Verejn' obstarávateľ predt' m
ako odmietne takrito ponuku nevyžiada písomne podrobnosti
t' kaj ce sa základn' ch charakteristick' ch parametrov ponuky, ktoré
považuje za d ležité

odmietnutĺe mimoriadne nízkej
ponuky

27

25%

Táto sadzba m že byť znížená na
10 % alebo 5 % v závislosti od
závažnostĺ porušenia

V rokovacom konaní so zverejnením p vodné podmienky zákazky
boli podstatn'm sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na
vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka
prestala spíRať podmienky od vod uj ce použitĺe rokovacieho
konania so zverejnením

V rámci rokovacieho konania so
zverejnením nasta la podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uveden ch v oznámeníalebo
v sriťažn' ch podkladoch6

20

25%

Táto sadzba m že byť znížená na
Lo % alebo 5 % v závislosti od
závažnosti porušenia

V kontexte verejnej alebo užšej sriťaže verejn' obstarávateľ rokuje
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodn' ch podmienok uveden' ch
v oznámeníalebo v s ťažn' ch podkladoch.

Rokovanie v priebehu s ťaže

r.9

25%

Táto sadzba m že byt znĺŽená na
L0 % alebo 5 % v závislosti od
závažnosti porušenia

Verejn' obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať
(zmenĺť)jeho ponuku počas hodnotenia pon k

Modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia pon k

18

Verejn' obstarávateľ porušil povinnosť podľa 5 33 ods. 6 zákona o
Vo požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložen' ch dokladov
vždy, ked'z predložen' ch dokladov nemožno posridiť ich platnosť
alebo splnenie podmienky časti
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Ioo % hodnoty dodatočnej
zákazky

V prípade, že všetky dodatočné
hod noty prác/tova rov/sluŽĺeb
v dodatočn1ich zákazkách
nepresa hujrl 20 % z hodnoty
1 vodnej zákazky a sričasne táto

P vodná zákazka bol a zadaná v s lade s relevantn1imĺ ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na
práce/služby neboli zadané v s lade so zákonom o verejnom
obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanĺe, resp.
neboli splnené podmĺenky na použitie priameho rokovacieho
konania.

Zákazka na dopl ujrlce stavebné práce
alebo služby (ak takáto zákazka
predstavuje podstatn modifikáciu
p vodnlich zmluvnlich podmienoks)
bola zadaná bez použĺtia rokovacieho
konanĺa bez zverejnenia, resp.
priameho rokovacieho konania,

- a/alebo dopl uj ce práce

25

Hodnota zníženia rozsahu
Plus
25%z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu
zákazky je podstatné)

Zákazka bola zadaná v srllade so zákonom o Vo, ale následne bol
znížen (1 rozsa h zákazky

Zníženie rozsa h u zákazky

z4

22
Konflĺkt záujmov

Podstatná zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodnrich podmienok uvedenlich
v oznámeníalebo v sriťažn ch
podkladochs

Konfl ikt záujmov medzi verejn' m obstaráVateľom/prijímateľom a r00%
uchádzačom ale
alebo riradnrim o

bo záujemcom preukázanri zodpovednrim s dnym
nomt

23

Realizácia
Po podpĺse zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležĺtosti
podmienok uzatvorenej zmluvy t1ikajrlce sa povahy a rozsahu prác,
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobn}ich podmienok
a špecifikácĺe materiálov, alebo cenyn' Je nevyhnutné vždy posrldiť
od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o,,podstatn ,, zmenu.
8

Verejn' obstarávateľ uzatvorĺl dodatok V rozpore so zákazom
uvede v 5 10a ods. ]. zákona o Vo

25%zcenyzmluvy

plus

hod nota dodatočnrich v1idavkov
z plnenĺa zmluvy vychádzajrlcich
z podstatnlich zmien zmluvy

' Uradny orgán _ Úrad pre verejné obstar vanie na z klade vykonania kontroly verejného obstor vonia, atebo Ro (btižšie podrobnosti vid'. Metodick pokyn CKo ku konfliktuz ujmov)
8 vec c-496l99 P, CAS Succhi di Frutta spA, [2004] EcR l- 3801 odst. 116 a 118, Vec c-34O/O2, Eur pska komisia v. Frac zsko [2004] EcR t- 9845, Vec c-91108, wail AG,
[2010] ECR t- 281s
'Vid'poznámku pod čiarou č. 8

\.
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L0 %.

Táto sadzba m že byť znížená na
5 % podľa závažnosti

Verejnt obstarávateľ nepostupoval v srilade s 5 43 ods. 3 zákona
o Vo ked' pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej srlťaži na
dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickri aukciu

Porušenie povinnosti použiť pri
verejnej sriťaži, užšej srlťaži alebo
v rokovacom konaní so zverejnením
elektronicktj aukciu - nadlimitná,
podlimitná zákazka na dodanie tovaru
(resp. podlimitná zákazka bez využitia
elektronického trhoviska pri tovaroch
bežne dostupn' ch na trhu''1

26

hod nota dodatočn' ch zá kaziek
sama o sebe nepredstavuje
hod notu nad lĺmitnej zákazky,
m že byť korekcia znižená na 25
% z hodnoty
dodatočnej/dodatočn' ch
zákaziek

alebo sluŽby boli zadané
V rozpore s podmĺenkami
uveden' mi V ustanovení 9 ss
písm. c)alebo i),10

10 Koncept ,,nepredvídan,ich okolností" by mal byť interpretovanr sp sobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tl ch prípadoch, ktoré verejn' obstaráVateľ ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby /tovary sp sobené nedostatočnou prípravou projektu/srjťaže nem žu byť
pokladané za ,,nepredvídanri okolnost" (T-54oh0 aT-235/LL|. Tieto dodatočné práce/služby nem žu byť kompenzované hodnotou zrušen ch prác/služieb. Hodnota
zrušen ch prác/s|užieb nemá vplyv na vripočet 20 %olimitu.
11 Uplat uje sa pri Vo ktoré bolo preukázateľne začaté po 30'6.2013 v zmysle novely zákona o Vo č. 95l2o73Ż'z.
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Určovanie v' šky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle
ZVo. Všetky percentuálne sadzby sa t' kaj prípadov, ked'konkrétne porušenie malo alebo mohto maťvpIyv na v sledok verejného obstarávania.

(pre zákazky vyhlásené podľa zákon a č..343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niekton ch zákonov v znení neskorších predpisov )

V prípade nadlimitnl ch zákazĺek,
v rámci kton ch nebolo
oznámenie zverejnené v radnom
vestníku EÚ, ale zadávanie
zákazky bolo korektne zverejnené
vo vestníku Úvo sa uplat uje
finančná oprava25%o.

Finančná oprava 25 Yo sa uplatní
aj v prípade , že zákazka na
poskytnutie služby bola
nesprávne zaradená do prílohy č.
1 k zákonu o Vo a malo ísť
o nadlimitn alebo podlimitnri
zákazku, ale verejné obstarávanie
bolo vyhlásené ako zákazka
s nízkou hodnotou a korektne
zverejnené na webovom sídle
prijímateľa a na osobitnom
mailovom kontakte
za kazkvcko @vlada.gov.sk

LOO%neposlal oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania publĺkačnému radu a radu podľa s 27 zvo'

Pre toto porušenie sa vzťahujti aj všetky prípady, ked' verejn'
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnostĺ
postupovať podľa ZVo v zmysle 5 1_0 ods. L, čo zárove znamená
nedodržanie postupov povĺnnosti zverej ovanĺa zákazky, nakoľko
verejnri obstarávateľ neaplikovaním zákonn1ich postupov s časne
nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky.
Tieto prípady srl napr.: neoprávnenosť použitia v' nimky zoZYo V
zmysle 5 1 ods. 2 až L2 ZVo, uzavretie zmluvy priamym rokovacím
konaním podľa 5 8L zvo bez splnenia podmienok na jeho použĺtie
alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 ooo
EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať
informáciu o tomto zverejnení na osobĺtn' mailov' kontakt
za kazkycko @vlada.gov.sk.

Verejn' obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby
uvedené v prílohe č. 1 k ZYo, na základe čoho nedodržal postupy
zverej ovania.

Verejn1i obstarávateľ12Nedodržanie postupov zverej ovania
zákazky v zmysle zákona o Vo

1..

oznámenie o

'2označenie,,Verejn obstarávateľ"savzťahujeaj naobstarávateľavzmysles9zvoaosobuvzmysle58ZVo
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Ż5 %o v prípade, že skrátenieLehota na predkladanĺe pon k (alebo na predloženie žiadostiNedodržanie minimálnej zákonnej3

Loo% - vzťahuje sa na každri
z rozdelen'ch zákaziek

25 %v prípade zákaziek, v rámci
kton ch bolobíden' postup
zadávania nadlimitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie
o vyhlásení Vo v radnom
vestníku ĺÚ), ale zadávanie
zákazky bolo korektne zverejnené
vo vestníku Úvo. uplatĺuje sa na
tak z rozdelen' ch zákaziek,
v rámci ktorej bol nedovolen' m
rozdelením obíden' prísnejší
postup vo verejnom obstarávaní.

25%v prípade, ak bol obíden'
postup zadávania nadlimitnej
alebo podlĺmitnej zákazky v
d sledku zahrnutia takej dodávky
tovaru alebo poskytnut' ch
služĺeb, ktoré nie sri nevyhnutné
pri plnení zákazky na stavebné
práce do PHZ.

Io% - v ostatn' ch prípadoch
nedovoleného spájanĺa
r znorod' ch zákaziek, ktoré
mohlo obmedziť hospodársku
sriťaž

lde o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhn ť sa použitíu
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania
podlimĺtnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo
poskytnutia služieb, ktoré nie s nevyhnutné pri plnení zákazky na

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo
za následok vy atie tohto tovaru alebo služieb z p sobnosti ZVo.

Verejn' obstarávateľ porušil 5 6 ods. L6zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.
dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej
zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky
s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej
zákazky.

Verejn' obstarávateľ porušil s 6 ods. L6 zvo, ak zákazku napr. na

dodanie tovaru v nadlimĺtnom fĺnančnom objeme zahrnul do
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebn' ch prác, pričom dodávka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii t' chto
stavebn'ch prác.

Nedovolené spojenie nes vĺsiacĺch tovarov alebo služieb do jedného
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na
časti), čo m že obmedziť hospodársku sr]ťaž a mať za následok nízky
počet predloŽen ch pon k.

Nedovolené rozdelenie predmetu
zákazky alebo nedovolené spájanie
predmetov zákaziek

2
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5%v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o srjťažné
podklady je menej ako 50%
lehoty na predloŽenie pon k (v
s lade s príslušnl mi
ustanoveniami).

to % v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťažné
podklady je menej ako 60 %
lehoty na predloženie pon k (v
srllade s príslušn' mí
ustanoveniami).

5%v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s t'ažné

ako 80%menklad

2
Lehota stanovená na prijímanie
neprimerane krátka v porovnaní s
čím sa vytvára neopodstatnená
verejnom obstarávaní.

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stÍpci ,,V1iškafinančnej opravy", pričom konečnrj sadzbu finančnej'oprávy je
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od piĺpaau). Pri
určovaní v' šky finančnej opravy je možné brať v rivahu zmier uj cefaktory vzťahujrice sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky
(administratívne zaťaženie, ťažkostĺ spočívajrice v doručení
s ťažn' ch podkladov). V prípade, že stiťažné podklady boli aždo uplynutia lehoty na predkladanie pon k zverejnené v profile
a verejn obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzen ,plnr a priamy prístup prostredníctvom elektronick ch prostriedkov,
finančná oprava sa neuplat uje.

VOotvore neJpre sriťaŽĺkkážka
n k,an pontekladapredlehotou

o Jedypod klasriťažnéžĺadostí
Stanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o s ťažné podklady (vzťahuje
sa na verejn sriťaž, s ťaž návrhov
alebo podlimitné zákazky bez využitia
elektronického trhoviska)

4

bolo rovné alebo väčšie
ako 50 %o zo zákonnej lehoty

10 % v prípade že toto skrátenie
bolo rovné alebo väčšie ako 30 %
zo zákonnej lehoty.

5 %v prípade akéhokoľvek iného
skrátenia leh t (je možné zníži,ť. až
na hodnotu 2%, poklaľ sa má za
to, že povaha a závažnosť
nedostatku neopodstat uje

finančnejlatnenie 5%u

lehoty

Verejnt obstarávateľ skrátĺl lehotu na predloženie ponrlk v zmysle
5 66 ods. 2 písm. b) Zvo, avšak z d vodu nezverejnenia predbežného
oznámenia v lehotách uvedenl ch v zákone nebol oprávnen' na toto
skrátenie.

ako limit ustanoven zákonom.o časť) bola kratšiana predkladanie ponrik

Nedodržanie minĺmálnej zákonnej
lehoty na predloženĺe žiadosti o

časť13

lehoty

" Lehoty srj stanovené pre užšiu srjťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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2s%

táto sadzba m že byť znížená na
10 % alebo 5%o, ak podmienky
časti/kritéria na vyhodnotenie

pon k boli uvedené v oznámení
(alebo kritériá na vyhodnotenieladoch absentu u lá

Podmienky časti sti uvedené iba v s ťažn' ch podkladoch, ktoré nie
srj zverejnené v profile, čím nie je poskytnutr bezodplatn' ,
neobmedzen', tlpln' a priamy prístup k nim a/alebo podmienky
rlčasti publikované v oznámenínie srj v srilade s podmienkami ričasti
podľa sriťažn' ch podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie
pon k, vrátane váhovosti nĺe sri uvedené v oznámení/sriťažn' ch

dkladoch bo ked'v sriťa h

Neurčenie:
- podmienok ričasti v oznámení,

resp. vo vrizve na predkladanie
pon k,

- kritérií na vyhodnotenie ponrik
(a váh kritérií) v oznámení,
resp. v'zve na predkladanie

9

LOO%

táto sadzba m že byť znížená na
25yo,Io%alebo5%podľa
závažnosti.

Verejn' obstaráVateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti
prostredníctvom srlťažného dial gu alebo rokovacĺeho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo použĺtie tak' chto postupov
opodstatnené.

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatočné
zd vodnenie nezverejnenia zákazky8

LOO%Verejn' obstarávatel zadá zákazku na základe priameho rokovacieho
konania, avšak tak' to postup nie je oprávnen' aplikovať podľa
d ustanovení ZVo.

Neoprávnené pouŽitie priameho
rokovacieho konania7

25%

táto sadzba m že byť znížená na
10%aleboS% závažnosti

Verejn' obstaráVateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania
so zverejnením, avšak takl to postup nie je oprávnen' aplikovať
podľa dotknut ch ustanovení ZVo'

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania so zverejnením

6

L0%
táto sadzba m že byť zníŽená na
5 % podľa závažnosti.

Lehota na predkladanie pon k (alebo lehota na predloženie žiadosti
o ričasť) bola predížená, pričom verejn' obstarávateľ nezverejnil trlto
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo
vestníku Vo

Nedod ržanĺe postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania v prípade

- predíženia lehoty na
predkladanie ponrik

- predĺženia lehoty na žiadosti o
-l1 Á.ucast-'

5

lehoty na predloženie pon k (v

s lade s príslušn' mi
ustanovenĺami).

': r' i, I . l', ,! i -; ' .)\) ),, ')t)/' .'1, t

'o Lehoty srj stanovené pre užšiu s ťaž a rokovacie konanie so zverejnením
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10%

Táto sadzba m že byť znížená na

5 % v závislostĺ od závaŽnosti
porušenia

opis predmetu zákazky v sriťažn' ch podkladoch je nedostatočn' ,
nejasn' , neurčit' , opísan' všeobecne, resp. neobsahuje rozhoduj ce

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej
ponuky. ts

Nedostatočne opísa n' predmet
zákazky

13

23%

Táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5 % v závislosti od
závažnosti porušenia.

Určenie technick' ch štandardov, ktoré s príliš špecifické, tak že
nezabezpečĺa rovnak' prístup pre uchádzačov alebo vytváraj
neopodstatnené prekážky k otvorenej sriťaži Vo verejnom
obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajrl na konkrétneho
vry'robcu, v'robn' postup, obchodné označenĺe, patent, typ, oblasť
alebo miesto p vodu alebo v'roby bez možnosti predloženia
ekvivalentu.

Technické špecifĺkácie predmetu
zákazky sti d iskri m i načné

L2

2s%

Táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5 % v závislostĺ od
závažnosti i porušenia

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nes visia a nie
s primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnak' prístup
pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytváraj neopodstatnené
prekážky k otvorenej sriťaži Vo verejnom obstarávaní, napr.
neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok
tovaru, poskytnutr ch služieb alebo uskutočnen' ch stavebn' ch prác

pre rlčely splnenia technickej alebo odbornej sp sobilostĺ

Podmienky častĺ nesrjvĺsia a nie srl
prĺmerané k predmetu zákazky

L'.t

zs%

Táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5 % v závislosti od
závažnosti porušenia.

lde o prípady, ked' záujemcovia boli alebo mohlí byt odradení od
podania pon k z d vodu nezákonn' ch a/alebo diskriminačn' ch
podmienok časti a/alebo kritérií na vyhodnotenie pon k

stanoven' ch v oznámení alebo v sriťažn' ch podkladoch, napr.

povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenri spoločnosť
alebo zástupcu v danej krajine alebo regi ne, povinnosť uchádzača
mať sk senosť v danej krajine alebo regi ne, použitie nezákonn' ch

kritérií na vyhodnotenie pon k podľa 5 44 ods. t2zvo.

Nezákonné a/a lebo diskriminačné
podmienky ričasti a/alebo krĺtéria na

Vyhodnotenie pon k stanovené
v s ťažn' ch pokladoch alebo oznámení

10

ponrik v sriťažn' ch podkladoch),
ale neboli dostatočne opísané.

uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia krĺtérií sti upravené
nedostatočne, neurčito a pod.

ponrik alebo vs ťažn' ch
podkladoch

1s Vec c-340/02 (Eur pska komisia/ Francrizsko) avecC-299/08 (Eur pska komisia / Franc zsko)

!r. i , . .t, ).''

I-- $ ą
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2s%

Táto sadzba m že byť znížená na

I0 % alebo 5 % v závislosti od

závažnosti porušenia.

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodrŽané

na vyhodnotenie ponrik alebo pravidlá na uplatnenie kritérií.

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodrŽané

podmienky ričasti alebo kritérĺa na vyhodnocovanie pon k (prípadne

podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo

v s ťažn' ch podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie
ponrik V rozpore s oznámením a sriťažn' mi podkladmi a nesprávne

urcenre ného uchádzača. Uvede porušenĺa sa

kritériaVyhodnocovanie ponrik
uchádzačov/žiadostí o časť

záujemcov V rozpore s podmienkami

tičastĺ uveden' mi v oznámení a
sriťažn' ch podkladoch a/a lebo
vyhodnocovanie ponrik uchádzačov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
pon k a pravidlami na ĺch uplatnenie

T7

Táto sadzba m že byť znížená na

Lo % alebo 5 % v závislosti od
závaŽnostĺ porušenia'

2s%Podmienky ričasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenĺa

podmienok časti, čo malo za následok vyl čenĺe

uchádzačov/záujemcov, kton ch ponuka by bola prijatá, ak by sa
postu pova lo pod ľa zve rejne n' ch pod m ĺeno k časti.

Úprava podmienok ričasti po otvorení
ponrik/žĺadostío ričasť, čo malo za
následok nesprávne vyl čenĺe
uchádzača/záujemcu

L6

L4

15

Porušenĺe povinnosti zadávať

podlimitn zákazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktoré nĺe s
intelektuálnej povahy, beŽne

dostupn' ch na trhu, prostredníctvom
eIektronického trhoviska

podmienok ričasti po otvorení
pon k/žiadostío ričasť, čo malo za
následok nesprávne prijatie ponuky

uchádzača l Žiadosti o ričasť zá ujemcu

Verejn' obstarávateľ nepostupoval podľa 5 109 aźLtzzvo, ak ide o s%

dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie s

intelektuálnej povahy, bežne dostupn' ch na trhu, ale na

obstarávanie použil postup podľa s tL7 Zvo alebo postup podľa 5

LL3 aź1'1'6zvo'

srriťaže
25%

Táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5 % v závislostĺ od

závažnosti porušenia.

Podmienky ričasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia

podmienok časti, čo malo za následok prijatie ponr1k/žiadostí

o rjčasť uchádzačov/záujemcov, kton ch ponuky by neboli prijaté, ak

by sa postupovalo podľa zverejnen' ch podmienok časti.

V prípade zrealĺzovan' ch prác,

ktoré neboli s časťou opisu
predmetu zákazky,
zodpovedajrica hodnota prác je

predmetom Loo % finančnej
opravy.
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V rámcĺ rokovacĺeho konanĺa so

zverejnením nasta la podstatná

modifikácia (zmena mienok

V rokovacom konaní so zverejnením p vodné podmienky zákazky

nlá senl e zmeno uza kazky znombo kied kazáka
s nezmebol mopodstat nym nap sobom dby bol[é, co vodo

Táto sadzba m že znížená na

25%

Żo

Rokovanie v priebehu srlťaže V kontexte verejnej alebo užšej s ťaže verej

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotĺacej tázy, čo vedie k

podstatnej modifikácii (zmene) p vodn' ch podmienok uveden' ch

v oznámeníalebo v s ťaŽn' ch podkladoch.

n' obstarávateľ rokuje

Táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5 % v závislosti od

25%

rusenra.závažnosti

L9

Modifikácia (zmena) ponuky počas

hodnotenia pon k

uchádzačovi/záujemcovi modifikovať

(zmeniť)jeho ponuku počas hodnotenia pon k
Verejn' obstarávateľ umožní

Táto sadzba m že byť znížená na

10 % alebo 5 % v závislosti od

25%

rusenrazávažnosti

18

Nedodržiavanie zásady

transparentnosti a/alebo rovnakého
zaobchádzania počas postupu

zadávania zákazky

Písomné zachytenĺe procesu

prideľovania bodov pre

nejasn' /neo p rávne n' /nedostatočn'
alebo neexistuje.

Zápisnica z vyhodnotenia ponrik neexistuje.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanĺe predmetu zákazky iba

niekton m záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o v' sledku vyhodnotenia ponrik niekton m

záujemcom, ktorí bolĺ vyhodnotení ako ne spešní.

Verejn' obstarávateľ porušil povinnosť podľa 5 40 ods' 4 zvo
poŽiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložen' ch dokladov vŽdy,

ak z predložen' ch dokladov nemožno posridiť ich platnosť alebo

dmienky častisplnenie

t'kaj ceho
každ

z hľadiska

sa konkrétneho
ponuku je

tra nspa rentnosti Táto sadzba m že byť zníŽená na

10 % alebo 5 % v závislosti od

závaŽnosti porušenĺa.

2s%

padov,
nneho raobstaráva íra

zo s zauckeprí mpobod' vyl ucenyťaze ntektonč,dhá d ky

/r)i ti r i)1, il..'i',' .-l 
.' 

l) 1 ' 1'r,'vi r l

ä$
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Podstatná zmena častí podmieno

uzatvorenej zmluvy oproti častiam

obchodnr ch podmienok uveden' ch

v oznámení alebo v sriťažn' ch

k

kladochls p puod u sa a no mk d ct d oide ,,podstatn "
pa ec afikás cre ea lovmateri n ulebo tnnevyh vždyeny8 pos diť

na urea m ulehoty ct zmetpredlizá pluvy mlatobn,ch ienokpod
nom u zarepod zmk sa povatvorenej luvy ua rozsaucet' ka c,hhy pra
pPo zm uvy plsepod e nedobol ne podstatlnené/zm itostne leŽna 25%zcenYzmluvY

hodnota dodatoč

plus

avkov

Realizácia

Ż3

Konflikt záujm Konflikt záujmov medzi

uchádzačom alebo záuje
verejn'm obsta

mcom preukáza
rávateľom/prijímateľom a
n' zodpovedn'm sridnYm

orgánom'8alebo rlrad

LOO%

22

odmietnutie mimoriadne nízkej

ponuky

l nízku rove cien alebo nákladovdostatočne od vodni
uc na vyhá dzača, a mkton neadeza kt nrmosvetleni dria ízkej ponuky

pcenu statn VC red leboe ak jn' obsta uvylráVate ucl ponuk
oza ncaduchá pon uteJievysvetle t kaj ce eJprečast ktoky sure

p mobstarávateľ nupotavylred jtocentu ke pky ísomne nepožiada
VO ľU,tovahu m camvzťa k p ostavebn' a VEra reJslble užbe ny

sa p uAK teJn jarcr za kazke VI mponuka ko onml nlzkaadne 2s%z hsriťa kla doch L6
uve e aenoznnychd eam bo ať podmienky od vod uj ce použitie rokovacieho

nenlmkonania so zve
prestala

od10 % alebo 5 % v závislostĺ

závaŽnosti nla

)

" Limitovanri stupe flexibility m že byť aplikovateľn\ /aplikovan1i na zmeny V zákazke aj po jej zadan í i ked'takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej

a

I

I
I
ri

I

implementáciu nie s stanovené jasn m a p resn1im sp sobom v oznámení alebo v sriťažn' ch podklad och (C-496l99, bod 118). Keď takáto moŹnosť nie je predpokladan

(nie je uvedená v s ťažn' ch podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny s nepodstat ného cha rakteru. Zmena je považovaná za podstatn ak

5. Verejnri obstarávateľ zmení podmien ky tak, že ak by boli srjčasťou p vodnej zákazky, tak by sa zričastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v p vodnej

a

zákazke;

6. zmeny umoŹ uje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovanri;

7. verejn' obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujrici tovary/služby lpráce, ktoré p vodne zákazka neobsahovala;

8. modifikácia zmení ekonomick rovnováhu u prorp".h víťaza sp sobom, ktor p vodná zákazky neumož ovala'

17 
Podrobnosti upravuje Metodick' pokyn CKo č' 13 ku konfliktu záujmov

,8 Úradn'i orgán - Úrad pre verejné obstar vanie na z ktade vykonanio kontroly verejného obstarávania, atebo Ro (btižšie podrobnosti uprovuje Metodick' pokyn CKo č' 73

ku konfliktu z uimov)
,, Koncept ,,nepredvídanrich okolností,. by mal byť interpretovanri sp sobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v t' ch prípadoch, ktoré verejn1i obstarávateľ ani pri

vynaloŹení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/siužby/tovary sp sobené nedostatočnou prípravou projektu/sriťaže nem žu byť

pokladané za ,,nepredvídan okolnosť" (T-540/L0 aÍ-235l]tl|.Tieto dodatočné práce/služby nem žu byť kompenzované hodnotou zrušen1ich prác/služieb'

1
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Loo % hodnoty dodatočnej
zákazky

P vodná zákazka bola zadaná v srllade s relevantnrimi ustanoveniami
ZVo, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy, z d vodu požiadavkv na dopl ujrlce stavebné práce, tovary

Zákazka na dopl ujtice stavebné
práce, tovary alebo služby bola zadaná
V rozpore s pravidlami podľa 5 18

26

Hodnota zníženia rozsahu

Plus

25%z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu
zákazky je podstatné).

Zákazka bola zadaná v srilade so ZVo, ale následne bol znížen'
rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:
a) L0 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie

s|užby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,

b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula
z okolností, ktoré verejn' obstarávateľ nemohol pri vynaložení
náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

zárove p vodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej

pravy, vrátane ripravy ceny.

Zníženie rozsahu zákazkv sa posudzuje vo väzbe na zmluvn cenu.

Zníženie rozsahu zákazky

Ż5

z plnenia zmluvy vychádzaj cich
z podstatn' ch zmien zmluvy.

zmenu.'u Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravená v 5 18 ods.2LYo.

Verejn' obstarávateľ vykonal podstatné zmeny p vodnej zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie 5 18

zvo.

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je

V rozpore so sriťažn' mi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou rispešn' m uchádzačom alebo
uchádzačmi'

e 
Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR l- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/O2, Eur pska komisia v. Frac zsko [2004] ECR l- 9845, Vec C-91l08, Wall AG,

.,,r i i' ir t,,,tr',,i. :i l: ,ut I :! ,r, I

[2010] ECR r- 281s

.}
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zákona o alebo služby, neboli splnené podmien ky podľa 5 18 ZVo V prípade, že všetky dodatočné
hodnoty stavebn' ch
prác/tovarov/služieb
v dodatočn' ch zákazkách
nepresa hujri 20 o/o z hod notY

p vodnej zákazky a sričasne táto

hodnota dodatočn' ch zákaziek

sama o sebe nepredstavuje
hod notu nad lim itnej zákazky,
m že byt finančná oprava znížená
na 25%zhodnotY
dodatočnej/dodatočn' ch
zákaziek.
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