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číslo dodatku: IROP-D 1 -3020 l 1Q67 2-122-15
euRÓpsxĺ Úĺrln

EURÓPSKY FoND
REGloNÁLNEHo RozvoJA

'ffi#'

TroDATor č. r kZľĺĺLavE o PoSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHo FINANčNEHOyvý^- 
PRÍsPEvKu č. rnop-Z-3020l|Q672-122-15 zo dňa 21.09.2020

(ďalej |en,,Dodatok" )

lzavretý podľa š 269 odsek 2 zäkona é. 5I31I99I Zb. obchodný zákoĺĺník v znení neskorších

iffii'á; ĺďalej len ,,obchodný zákonník"), podľa $ 25 zákona č. 29212014 Z. z. o príspevku

^^c'kvtovÍt1tom 
Zeurópskych štrukturálnych ainvestičných fondov aozmene adop-lnení

äi"Ĺ-a'ĺ.r' zákonov v zneni neskorších pľedpisov(ďalej len ako ,,zákon o príspevku z ESIF")

;;;á1ť $ 20 odsek 2 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

;;";^";" a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon

o rozpočtových pravidlách") medzi :

ffi

PoskYtovatel'om
názov'. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej

republiky
Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

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

50349287
Veľonika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Tuľzovka
00314331
JUDr. Ľubomír Golis' primátoľ

sídlo

poštová adresa:

IČo:
konajúci:

v zastúpení:
názov'. Zilinslcý samospľávny kľaj
sídlo: Komenského 48,01I09 Zilina
IČo: 37808427
konajúci: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
nu ri|d,uď" splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti ú1oh riadiaceho oľgánu

sprostredkovateľským orgánom zo díla 05'02.201 6

(ďalej len,,Poskytovatel"')

a

Pľijímatel'om
názov:.

sídlo:
tČo:
konajúci:

(ďalej len,,Prijímatel"')

(Poskytovateľ a Prijímatel' sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako ,'Zmluvné
stľany" alebo jednotlivo,,Zmluvná stľana")



čt. t

Úvodné ustanovenie

1'1 Zm1uvné strany uzatvorili dňa 2I'09.2020 Zmluvu o poslqrtnutí nenávľatného finančného
príspevku č. IROP-Z-3020IIQ672-I2L-15 (d'alej len ,,Zmluva o poslqltnutĺ NFP"), Lďorcj
predmetom bola úprava zmluvných podmienok' práv a povinností medzi Poskýovateľom
a Pľijímateľom prí poslqrtnutí nenávľatného finančného príspevku zo strany Poslqrtovatelä
Prijímatel'ovinareaLizáciu aktivít projektu, ktoý je predmetom schválenej žíadosti o NFP.

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

cl.2
Pľedmet Dodatku

2.| Znluva o poslqrtnutí NFP uzatvorená medzi Prijímatelbm a Poslqrtovateľom sa v zmysle
tohto Dodatku mení nasledorme:

2.l] Znenie textu v časti Preambula, Čt. 1 ,,ÚVODNÉ USTANOVENIA"' Čt. z
,,PREDMET A UČEL ZML|]VY*, Čl. 3. vÝoavry PRoJEKTU A NFP", Č1. 4

,,KoMLArIKÁCIA ZMLI]VN.ŕCH STRAN A DoRUČoVANIE"" Čt. 5
,,oSoBITNÉ DoJEDNANIA", Čl. 6 ZMENA ZMrLIJVY*, čI. 7 ,,ZÁVEREČNE
USTANOVENIA" sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa noým znenim, z dôvodu
alďua|izácie vzoru zmluvy o poslqrtnutí NFP Centrálnym kooľdinačným oľgánom zo
dňa l5.06.2021 (ďalej len ,,vzor CKo č' 28 verzia 10"), ktoré znie nasledorme:

,,PREAMBULA
(A) Na záhJade vyhlásenej Yýzw na pľedkiadanie žiadostí o poskýnutie nenávratného

finančného príspevku (ďalej ako ,,NFP"), Poslqrtovatel' oveľil podmienky poslqrtnutia
príspevku a rozhodol o žiadosti o pos\rtnutie NFP pľedloženej Pľijímateľom (v postavení
žiadatel'a) podlä $ 21 odsek 5 zákona o pľíspevku z BŠrp tak, že vydal rozhodnutie o Zmene
ľozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP.

(B) Zĺnluva o poskýnutí NFP sa uzatvára na záI<Lade a po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o Zmene ľozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP č. NFP3020L0Q672 zo dňa
26.06.2020, v súlade s pľávnymi predpismi uvedenými v zélh|avi tejto zm1uvy, v dôsledku
čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskýnutí NFP vďah medzi Poskytovatelbm
a Prijímatel'om vďahom súkromnoprávnym.

1. UVODNE USTANOVENIA

I.I Zĺnluva o poslgrtnutí NFP využivapre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskýnutí NFP, ktoými sú všeobecné zmlurmé
podmienky (ďalej ako ,,vzPu). Definície uvedené v článku. I vZP sa rovnako vďahujú na celú
Zmluvu o poskýnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj YZP a d'alšie prílohy zmluvy.

|.2 Zmluvou oposlqrtnutí NFP sa označuje táto zmluva ajej prílohy, v zneni neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskýovatel'om podl'a právnych
predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného ľozhodnutia o zmene
rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP podl'a $ 21 ods. 5 zákoĺa o príspevku z EŠIF. Pre
úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza ,,zmlruva" s malým začiatočným písmenom ,,z", mysIí
sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh
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zm7uvy, kedy sa použiva slovné spojenie ,,prílohy Zmhlvy o poskýnutí NFP", čo ýlučne pre
tento prípad zahÍňa aj modiťrkáciu obsahu pojmov podl'a ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené
v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelitel'nú súčasť Zĺĺúuvy o poskýnutí
NFP.

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

(a) pojmy uvedené s vel'kým začiatočnýmpísmenom a pojmy definované vo všeobecnom
nariadení, Nariadeniach k jednotliým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú
talcý istý ýznam, keď sú použité v Zmhuve o poskýnutí NFP; v prípade rozdíelnych
definícií má prednosť definícia uvedená v Zm7uve o poslqrtnutí NFP;

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

(c) slová uvedené:

(D iba v jednotnom čísle zahŕňaj:ú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahrňajú aj iný rod;

(iiD iba ako osoby zahŕťlajuýzické aj právnické osoby a naopak;

(d) alcýkol'vek odkaz na Prálme predpisy alebo právne akty EÚ, Prárme predpisy SR
alebo Právne dokumenty, wátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akukolŤek
ich zmenu, tj. použije sa vždy v platnom zneni;

(e) nadpisy slúžia len pľe väčšiu prehl'adnosť Zrĺ'iuvy o poskýnutí NFP a nemajú
význampľi wýklade tejto Zmluvy o poskýnutí NFP.

1.4 Vnadväznosti na ust. s 273 obchodného zákonníka súčasťou zmluvy suYZP, vktoých sa
bližšie upravujú práva, povirľrosti apostavenie ZnIuvných stľán, ľôzne pľocesy pľi poskýovaní
NFP, monitorovanie a kontľola pri jeho čerpaní, riešenie Nezro'ynalostí, ukladanie sankcií, spôsob
platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu
vzniknúť pri poslqrtovaní NFP podl'a Zn7uvy o pos$tnutí NFP. Akákol'vek povirľrosť
vyplývajúca pre ktoľúkolVek Zmluvnú stľanu zYZP je rormako závázná, ako keby bola
obsiahnutá priamo vtejto zmluve. Vprípade rozdielnej úpľavy vtejto zmluve avoYZP, má
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A UCEL ZL'ĺLAVY
2.I Predmetom Zmluvy o poskýnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv apovinností medzi

Poslqrtovateľom a Prijímatelbm pri pos\rtnutí NFP zo strany Poskýovatel'a Prijímatelbvi na
Realizáciu aktivít Projektu, ktoý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov pľojektu i Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej

infľaštruktúry v meste Turzovka - II. etapa

Kód projektu v ITMS2014+ : 3020l1Q672

Miesto realizácie projektu : mesto Turzovka

Yýzva - kód Výzvy : IRoP-Pol_SC122-2OI6-I5

Použitý systém financovania : ľefundácia a/a\ebo predfinancovanie

(d'alej ako',Pľojekt,.).
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2.2 Účelom Zm|uvy o poslqrtnutí NFP je spoluťrnancovanie schváleného Projektu Prijímatel'a, a to

poskýnutímNFP v rámci:

Iĺrtegĺovaný regionálny operačný progľam

Európsky fond regionálneho rozvoj a

i _ Bezpečná a ekologická doprava v ľegiónoch

ŠpeciÍický ciel':

1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priazniých, vrátane

nízkohlukoých a nízkouhlíkoých dopravných systémov

vĺátane vnútľozemských vodných ciest a námornej dopľavy,

prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej

infraštruktúry v záujme podpory udržatelhej ľegionálnej a

miestnej mobility

I.2.2 Zýšenie atraktivity a prepravnej kapacity

nemotorovej dopravy (predovšetlcým cyklistickej dopravy) na

celkovom počte prepravených osôb

neuplatňuje saSchéma pomoci:

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Meľatel'ných ukazovatel'ov

Projektu definovaných v Prílohe é' 2 ZmLuvy o poslqrtnutí

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

k dátumu Ukončenia rea|izácle hlavných aktivít Projektu

alebo po Ukončení rea|izácie hlavných aktivít Pľojektu aich

následné udľžanie počas doby Udržatel'nosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného

naľiadenia av ZĺnLuve o poslqrtnutí NFP

Poslqrtovate ľ sa zavázuje, že na záld'ade Znhuvy o poslqrtnutí NFP poskýne NFP Pľijímateľovi

za úče1om uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít ProjekÍu, a to spôsobom a

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poslqrtnutí NFP' v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,

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

dokumentmi, na ktoré Zm|uva o poslqrtnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené' vrátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväzĺými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Prijímatel' sa zavänljeprijať poskýnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v

Zĺlillve o pos\rtnutí NFP, ,, .úlud" s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej

Yýzw, vsúlade so Schválenou žiadosťou oNFP asúčasne sa zavázujerealizovať všetky

aiaiuity Projektu tak, aby bol dosiahnutý ciel' Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu

zrealizovane Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít

PľojekÍu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1

odsek 3 vZP' Nu p.".rŕá"unie plnenia ciel'a Projektu podl'a odseku 2.2 tohÍo článku zmluvy je

Prijímatel'povinný udeliť aLebo zabezpečiť udelenie všetlcých potľebných súhlasov, ak plnenie

jeJného alebo viaceých Meratel'Úch ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktoď

udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podl'a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas

s poskýovaním údajov z informačného systému tretej osoby'

Podmienky poskýnutia príspevku, ktoré Poskýovatel' uviedol v príslušnej Yýzve, musia bý'

splnené aj počas platnosti a účirľrosti Zllt\uvy o poskýnutí NFP' Porušenie podmienok

i

opeľačný pľogram:

Spo lufi nancovaný fondom:

Prioritná os:

Iĺrvestičná priorita:

)
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2.4

I

4

.t

ť

2.5



)

poskytnutia príspevku podl'a prvej vety je podstatným porušením Zmhxy o poslgrtnutí NFP a

Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP, ak z Pľávnych
dokumentov vydaných Poslgrtovatel'om nevyplýva vo vďahu kjednotliým podmienkam
poslgrtnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poslqrtnutý v zmysle Z:ľĺ:ťrllvy o poskýnutí NFP je tvorený prostľiedkami EÚ a štátneho

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia

201811046,

b) hospodáme, efektírme, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnjlmi pravidlami rozpočtového hospodáľenia s verejnýmí

prostriedkami vyplývajúcimi z $ 19 zákona o ľozpočtoých pľavidlách veľejnej
správy.

Poslqrtovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a písmen a) až c) tohto odseku vo vďahu k ýdavkom v rámci Projektu
a včleniť ich do jednotliých úkonov, ktoré Poslgrtovateľ vykonáva v súvislostí s Projektom
počas účinnosti Zmluvy o pos\rtnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontľolou verejného
obstarávania (ďalej aj ,,Vo"), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej
kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončeniaUdržatel'nosti Projektu. Ak
Prijímatel' poruší zásadu alebo pravidlá podl'a písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP.

2.7 Pľijímatel' je povirľrý zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, wátane vstupu do závázkovo-
právneho vďahu s treťou osobou, ktoým by došlo k porušeniu článku I07 Zmluvy o fungovaní
EU vsúvislosti sProjektom sohl'adom na skutočnosť, že poslqrtnuté NFP je pľíspevkom
zverejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poslqrtovateľ sa zavän|e vyuŽívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom ýlučne
oprávnenýnni osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia' riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskýujúcimi poradenské

služby, ktorí sú vĺazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce
sa poskytovania infoľmácií povinnými osobami'

z'I0 NFP nemožno poskytnúť Prijímatelbvi' ktorému bol na zálďade právoplatného rozsudku
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, tľest zákanl prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazltúčasti vo verejnom obstarávaní podlä $
17 až19 zák. č,' 9112016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právniclcých osôb azmene adoplnení
niektoých zákonov. V pľípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podl'a prvej
vety už bol NFP alebo jeho časť Pľijímatelbvi vyplatený, Poskytovateľ má pľávo odstúpiť od
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímatel'om podl'a článku 9 vZP a Prijímatel' je
povinný wátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0vZP.

2'Il NFP nemožno poslrytnúť Prijímatel'ovi, ktoý má povirurosť zapísať sa do registra paľtnerov
verejného sektora podl'a zákona č)' 31512016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektoých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak
Prijímatel' porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné

)
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3.

3.1

3.2

J.J

porušenie Znhuvy o poskýnutí NFP podl'a článku 9 vZP a Prijímatel' je povirľrý vrátiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom I0vZP'

vÝnlvry PRoJEKTU A NF'P

Poslqrtovatel'a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové opľávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu pľedstavujú sumu 371 343,23

EUR (slovom: tristosedemdesiatjedentisíc tristoštyridsaťtri eur a dvadsattri centov),

c) Poslqrtovatel'poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do ýšky 352776,07 EUR (slovom:

tristopäťdesiatdvatisíc sedemstosedemdesiatšesť eur a sedem centov), čo predstavuj e 95 Yo

(slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkoých oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít
Projektu podlä odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímatel' vyhlasuje, že:

(D má zabezpečené zdroje ťtnancovania Projektu vo ýške 5 % (slovom: päť

percent), čo predstawje sumu 18567.16 EUR (slovom: osemnásttisíc
päťstošesťdesiatsedem eur a šestnásť centov) z Celkových opľávnených

ýdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl'a odseku 3.1. písmeno b) tohto

článku zmluvy a

(iD zabezpeči zdroje financovania na úhľadu všetkých Neoprávnených ýdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v pľiebehu Realizácie aktivít
Pľojektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie ciel'a Pľojektu v zmysle Zmluvy
o poslcytnutí NFP.

Maximálna ýška NFP uvedená vodseku 3.1' písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie bý
prekročená. Výnimkou je, ak kprekľočeniu dôjde z techniclcých dôvodov na strane

Poslqrtovateľa, v dôsledku ktoých môže byť odchýlka vo ýške NFP maximáIne 0,0IoÁ

zNFP zmaximálnej výšky NFP uvedenej vodseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímatel'

súčasne berie na vedomie, že ýška NFP na úhľadu časti oprávnených výdavkov, kĺorá bude

skutočne uhľadená Prijímateľovi závisi od ýsledkov Prijímatelbm vykonaného obstaľávania

služieb' tovarov astavebných prác azneho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Pľojektu, od

posúdenia Úšky jednotliých ýdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti,

efektívnosti, účelnosti a účinnosti ýdavkov, ako aj oĺi splnenia ostatných podmienok

uvedených v Zn7uve o pos\rtnutí NFP, vrátane podmienok opľármenosti ýdavkov podl'a

článku I4YZP'

Poslqrtovatel'poslqrtuje NFP Prijímateľovi ýlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Pľojektu

za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poslqrtnutí NFP,
b) pľávnymi pľedpismi SR,
c) priamo aplikovatelhými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia pŠm a Systémom finančného ľiadenia a dokumentmi vydanými na ich

zák|ade, ak boli Zverejnené,

I

)
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3.4.

e) schváleným Integľovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou
pomocí, ak sa v rámci Yýzvy uplatňuje, Výzvou a jej prítohami, vrátane podkladov pre
\rypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

0 Právnymi dokumentmi vydanými oprávnen1ými osobami, zlďoých pre Prijímatelä
vyplývajú práva apovinnosti v súvislosti s plneďm Zmluvy o poskýnutí NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Prijímateľ sa zavänlje použiť NFP ýlučne na úhľadu opľávnených ýdavkov na Realizáciu
aktivít Projektu aza splnenia podmienok stanovených v Zmhlve oposkýnutí NFP
a v prármych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až Í) odseku
3.3 tohto článku a vyplývajúcichzo Schválenej žiadosti o NFP.

Prijímatel' sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu' pľíspevok, grant alebo inú formu
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktoru je poskýovaný NFP v zmysle tejto zmluvy
aktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých rnýdavkov
zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných
verejných zdrojov alebo zdľojov EÚ. Prijímateľ je povinĺrý dodržať pravidlá týkajúce sa
zákanl kumulácie pomoci uvedené vo Yýzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených
povinností je Poslrytovatel' opľávnený žiadať od Pľijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a
Pľijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP.

Prijímatel' berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných
prostríedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vďahuje
režim upravený v Zmluve o poslqrtnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch
EU(najmävzákoneopríspevkuzEŠF,vzákoĺeorozpočtovýchpravidláchavzákoneo
finančnej kontľole a audite). Prijímatel' sa súčasne zavázuje počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskýnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto článku.

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

Neuplatňuje sa.

Vzhl'adom na charakteľ Aktivít' ktoré sú obsahom Pľojektu a v súlade s podmienkami
poskýnutia príspevku stanovenými vo Výzve, pos\rtnutie NFP podľa Znluvy o poslrytnutí
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci' Ak Prijímatel'zmení charakter Aktivít
alebo bude v rámci Pľojektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékolVek úkony, v dôsledku
ktoých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitelhými na Projekt, je povinný
vľátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci pos\tnutej V rozpore s uplatnitelhými
pravidlami vyplývajúcimi zprávnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z pľíslušných právnych predpisov SR a právnych
aktov EU. Prijímatel' je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia
povirľrosti podl'a druhej vety tohto odseku v súlade s článkom |O vZP. Povinnosti Prijímatel'a
uvedené v článku 6 odsek 5yZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

3.5

3.6.

3.7

3.8

3.9

4' KOMUNIKÁcIA ZMLUwÝcH sTRÁN A DoRUčovANIE
4'1' 

1''*: strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zm-luvou o poskýnutí NFP si pre
svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci kÍorej sú Zm|uvné
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strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu anázov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1.

zmluvy. Znluvné strany sa zaväzuji, že vnevyhnutných prípadoch môže mať takáto

komunikácia písomnú formu vlistirĺrej podobe aZnlu.vné strany budú vtomto prípade pre

vzájomnu písomnú komunikáciu v listinnej podobe použivať poštové adľesy uvedené v záh|aví
Zm\tlvy o poskýnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu Zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom
6 zmluvy. ZlrÍuvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať
v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného

doručovania poštou Zm7uvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania
písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostľedníctvom kuriéľa;

takéto doručenie Poslqrtovateľovi je možĺe výlučne v úradných hodinách podatelhe

Pos$tovatel' a zverejĺených verejne prístupným spôsobom.

4'z' Pod elektronickou podobou komunikácie vzmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä

beŽná komunikácia prostľedníctvom ITMS2014+ (netýka sa 'elektronického podania v
ITMS2014+, ktoré je považovaĺé za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej

správy)' v ostatných pľípadoch komunikácia pľostredníctvom elektronickej správy (e-mailu)

alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu veľejnej správy (pričom zo strany

Poslqrtovatel'a nejde o výkon verejnej moci' iba o využívanie existujúcich techniclcých

prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná

prostredníctvom evidencie Komunikácia V ITMS2014+ bude považovaná za doručenú

momentom odoslania v ITMS2014* Zmluvnou stranou.

4.3. V prípade oznámenia,výzw, žiadosti alebo iného dokumentu (d'alej ako,'písomnosť") sa zadeťl
doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schľánky prostredníctvom Ústredného portálu

veľejnej správy podl'a odseku 4.2 Íohto článku zmluvy povaŽuje najbližší pracovný deň

bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej
schľánky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy' ak sa adresát o tom nedozvedel.

4'4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej stľane v písomnej forme v listirmej podobe podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu spľávy z kontľoly
podl'a článku 12 odsek 2vZP, sa považuje pre účely Zľ-illvy o poskýnutí NFP za doručenú, ak
dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adľese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poslqrtnutí

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 zasíelanej poštou druhou
Zmluvnou Stľanou, ak nedôjde k jej vráteniu podl'a písm. c.,

b. odopľetiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú
poštou alebo osobným doručením,

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

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článk-u 12 odsek 2YZP sa

povaŽuje pre účely Zn7uvy o poslqrtnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho

prevzatia Prijímatelbm. Návľh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle
článku 12 odsek 2 vZP sa považuje pre účely Zm|uvy o poskýnutí NFP za doručený aj v
pľípade, ak ho Prijímateľ odmietĺe prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh

čiastkovej správy z kontľoly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímatel'a

uvedenú v záhlavi podl'a odseku 4'1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy

v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené

dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovatel'ovi, aj

ked' sa o tom Príjímatel'nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej
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správy z kontľoly/náwh spľávy z kontroly v zmysle článku 12 odsek zvZP do elektronickej
schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v
najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť
uloŽená do elektronickej schľánky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvedel.

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

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná pĺostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektronická spľáva k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri
slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom' teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potwdenie o úspešnom
doručení zásielky; ak nie je objektívne z techniclcých dôvodov možĺé nastaviť automatické
potwdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva zpísmena c) tohto odseku, Zml,l.vné
strany qýslovne súhlasia s tým, že zásie|ka doručovaná elektronicky bude považovaná za
doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto ZmLuvná strana
nedostala automaticlcu informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, kto{m
sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podl'a tejto zmluvy pokial' sa ju
Poskýovatel'pokúsi doručiť aj v lístirľrej podobe. Za účelom rcalizácie doručovania
pro stľedníctvom e -mai lu, Zmluv né stľany sa zaväzllji:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adľesy, ktoré budú v rámci tejto
formy komunikáci e záväzĺe pouŽívať , a ich aktual izácíu, pričom nesplnenie tejto
povinnosti blde zaťažovať tú Znluvnu stranu, ktorá oznámenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásietka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude povaŽovať na účely tejto Zrnluvy o poskýnutí NFP za
riadne doručenú,

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

c. zabezpeéiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
splňať všetky paľametre pre splnenie požiadavl<y týkajúcej sa potvľdenia
doručenia elektľonickej správy, wátane pripojených dokumentov; ak to nie je
objektívne možné ztechnických dôvodov, Zm|uvná strana, ktorá má tento
techniclcý problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka zpravidl'a o momente doručenia uvedená
za bodkočiaľkou v základnom texte tohto odseku 4.7'

4.8 Prijímatel' je zodpovedný za riadne označenie poštovej schĺánky na účely písomnej
komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zavázuji, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
Všetka dokumentácia predkladaná Prijímatel'om v súvislosti so Zmluvou o poslqrtnutí NFP
ďalebo s Pľojektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu ďalebo Zn7uvy o poskýnutí
NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel'ýslovne nevylúči
vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť pľedkladaná aj v českom jazyhl bez potreby
úradného prekladu' Poskytovatel' môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť
pľedkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do
slovenského jazyka.
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4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie spľávy, resp. Dokumentácie kProjektu

uvedenej v článku 4vzPje v nadväznosti na Metodiclcý pokyn CKo č. 15 možné vykonať"'

a. rryplnením formuláľa a jeho odoslaním pľostredníctvom ITMS20L4+, bez podpisu

štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v pľípade' ak formulár

v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímatel'a alebo splnomocnená osoba

a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je Ro

aprijímatáľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj vprípade, ak je Ro aprijímateľ tá istá

osoba pojem ,,zÍn7]Lva o NFP"). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť

údajovvmonitorovacejspľáveprojektujejodoslaním;alebo

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

Governmente, alebo listirľrej podobe, v súlade So zmluvou o NFP) a zároveťt

odoslanímformuláraprostredníctvomITMS2o14+;alebo

c. .ryplnením formulára ajeho odoslaním pľostredníctvom ITMS2014+ azároveň

odoslaním skenu podpísanej monitoľovacej správy prostľedníctvom evidencie

Komunikácia v ITMS2OI4+ (bezpotreby pľedloženia písomnej verzie monitoľovacej

správy) v pľípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP'

5. osoBITNÉ DoJEDNANIA

5.1 Prijímatel, sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkĺát za 6 kalendárnych

mesiacov počnúc od ZačaÍia rea|izáciehlavných aktivít Pľojektu. Žiadosť o platbu (s pľíznakom

závereéná) Prijímatel'predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, ato aj za všetky zrea\ĺzoyane podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže

Pľijímatel' prý razpodať najskôr po Zač,atírea\izáciehlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvne strany sa dohodli, že Poskýovateľ nebude povinný poskýovať plnenie podľa Zn:ťlwy

o poslqrtnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným

Poskýovatel',om' splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Pos\rtovateľa voči Pľijímatel'ovi,

ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zriuvy o poskýnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí

zodpovedať podmienkam uvedeným včlánku 13 odsek l vZP' Zabezpeéente sa vykoná

využitím niektorého zo zabezpeéovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku,

ktorý bude Poskýovateľ akceptovať, prednostne vo forme záIoŽĺeho práva v prospech

Poskýovateľa za splnenia podmienok uvedených včlánku 13 odsek I vZP' Ponúknuté

zabezpeéenie, ktoré .pĺĺu vsetty podmienky uvedené vtomto odseku 5'2 apodmienky

analogicky aplikovatelhé na ponúknuÍé zabezpeéenie vzmysle článku 13 odsek I vZP,

môže Poslqrtovateľ odmietnuť, Poslgrtovateľ je oprávneĺý rea|izovať svoje právo odmietnuť

ponúkané zabezpečeĺíe v pľípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet

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

existuje iĺý závaŽný dôvod, pre ktoý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej

výške nie jĹ možné akceptovať a Poskýovatel'tento dôvod ozĺámi Prijímatel'ovi.

b) Zrea]lizovaĺie Vo podl'a zákona é' 343l2OI5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a

doplnení niektoých zákonov (ďalej ako ''zákon o Vo'') alebo obstarávaniatovaľov, služieb

a stavebných prác podľa podmienok uľčených Poslýovatel'om a stanovených v Pľávnych

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

nevzťahuje zákon o Vo' pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s týľn, že bude postupovať

spôsobom stanoveným zákonom o Vo, inými uplatnitelhými právnymi predpismi

Swprávnymi aktmi EÚ a Pľávnymi dokumentmi'
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c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaľaného alebo zhodnoteného v súvislosti
s Realizáciou hlavných aktivít ProjekÍu, ktoý je zahmutý v Žíadosti o platbu, ako aj

poistenie majetku' ktoý je zá|ohom vzmysle platného záloŽĺého práva v prospech
Pos\rtovateľa, ato za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 YZP, ak
Poslgrtovatel' nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa

nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. $ 401 obchodného zákoĺ'nika Prijímatel'vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu
na prípadné nároky Poslqrtovatelä týkajúce sa (a) vľátenia pos\rtnutého NFP alebo jeho časti
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba zaéa\a

plynúť po prý raz.

5'4 Ak podl'a Zmluvy o poskýnutí NFP udel'uje Poslqltovatel' súhlas týkajúci sa Prijímatel'a alebo
Projektu, Zmluvné strany sa ýslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ
právny nárok, ak právne pľedpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5'5 Ak vľámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskýnutiu služieb alebo vykonaniu
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímatelbm Dodávatelbvi, spôsob a lehoty
dodaniďposlqĺtnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zm7uvy uzavretej medzi Prijímatelbm
a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byt'v rozpore s pravidlami stanovenýni Poslqrtovatel'om
v Právnych dokumentoch (napr. v Pľíručke pľe Pľijímatel'a).

6. ZMENA ZIľILAVY

6.1 Prijímatel' je povinný Bezodkladne oznámiť Poskýovateľovi všetky Zmeny alebo skutočnosti,
ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Znluvy o poskýnutí NFP alebo dosiahnutie/udľžanie
ciel'a Projektu v zmysle článku 2 odsek 2'2 znluvy, alebo sa alcýmkol'vek spôsobom týkajú alebo
môžu týkať neplnenia poviĺľrostí Prijímateľa zo Zm|uvy o poskýnutí NFP vo vďahu k ciel'u
Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poslqrtovatel' opľávnený požadovať od Prijímatel'a poskýnutie vysvetlení' informácií,
Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potľebné pre
preskumanie akejkol'vek záležitosti súvisiacej s Pľojektom, ak má vplyv na oprávnené ýdavky
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cielä Projektu'

6.2 Zmluvné stľany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zm7uvy o poskýnutí NFP, a to
s ohl'adom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového pľocesu' avšak aj s ohľadom na skutočnosť,
že Zmluva o poslqrtnutí NFP je, Ízv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona č.

zlll2000 Z. z' o slobodnomprístupe kinformáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znerĺi neskorších predpisov (ďalej ako 

',zákon 
21,112000 Z. z!'),

pričom Zmena Zmluvy o poslqrtnutí NFP zahÍňa aj zmenu Projektu, ktoý sa realrin$e na prárĺnom
záÝJaďeZnluvy o poskýnutí NFP:

a) Zmena zmluly a jej pľíloh (s výnimkou prílohy č. 1 vZP) z dôvodu ich aktualizácie
a zosúladenia s platným zĺenim všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení,
Nariadení pre jednotlivý EŠIF, pľáwych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému
ľiadenia nŠrp a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného
dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Pľávnych predpisov
SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmhlvy o poskýnutí NFP do
ľozporu s Právnymi pľedpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať
a postupuje sa podl'a článku 7 odsek 7.6 zniuvy.

)

)

:

t
(

j

v

)
h

c

ť
ri

0 11



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

nariadenia, Implementačných nariadení' Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov

SR a právnych aktov EÚ' Systému riadenia BŠm a Systému finančného riadenia po vykonaní
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka

ýslovného textu vZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, kto.y bol
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poslqrtnutí NFP alebo oznámením Poskytovatel'a, ktoré zašle Prijímatel'ovi elektronicky,
spolu s odkazom na číslo, pod ktoým sú aktualizovane YZP uŽ zverejnené v Centrálnom
registri znl:úv' Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskýnutí NFP v časti

ZmenyYZP z dôvodu ich aktualizácie podl'a tohto písmena b).

c) Foľmálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Znluvných strán (obchodné

menolĺázov, sídlo' štatutámy orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného

na úhľadu NFP' číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úveľe alebo na inom doklade
vystavenom Financujúcou bankou, na ktoý mábyť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1

VZP alebo iĺá zmena, ktorá má vo vďahu kZmluve o poslqrtnutí NFP iba deklaratómy
účinok) alebo zmena v subjekte Poskýovateľa, ku ktorej dôjde na záHade všeobecne

závázného právneho pľedpisu, nie je Zmenou' ktorá pre svoju platnosť vyžaduje Zmenu

Zmluvy o poskýnutí NFP. To znamená' že takrito Zmenu oznámi jedĺa Znluvná strana druhej

ZmLuvnej Strane spôsobom dohodnutým v článku 4 znll:ľy a premietne sa do Zmluvy
o poskýnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku' Súčasťou oznámenia sú doklady,
z|ďoýchzmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, ľozhodnutie
Prijímatel'a, odkaz na príslušný pľávny predpis a podobne'

d) V prípade menei vÝznamných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článl_u zm|uvy,
alebo ich Poskýovatel' pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa
zmien pľojektov, Pľijímatel' je povinný Bezodkladne oznámiť Poskýovatel'ovi spôsobom

dohodnutým v článku 4 zmlllvy, Že nastaIa takáto zÍnen1 avšak nie je povinný poŽiadať

o Zmenu Zĺĺúuvy o poskýnutí NFP na formulári, ktoý pre tento účel vydal Poslqrtovateľ
a ktoý sa vyržije pre ýznamnejšie zmeny podl'a písmena e) tohto odseku. Podl'a tohto

písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované
Poslqrtovatel'om v rámci ním vykonávaných kontľol a overovaní v Projek1e, a to za

podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany

dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskýovatelbm podl'a ods.

6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímatel'om nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktoru Pľijímatel' oznámjl Poskytovateľovi podl'a tohto písmena. d) ako

menej ýznamni Zmenu' nie je podl'a odôvodneného stanoviska Poslqrtovatel'a menej

ýznamnou Zmenou' alebo ju Poskýovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených
dôvodov, Poskýovatel' je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámí. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

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

Zmlwy o poslqrtnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku' ak z oznámenia Pos\rtovatel'a
nevyplýva, že ide o Zmenu' pri ktorej sa podľa Poskýovateľa má postupovať podľa iného

príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poslqrtovatel' neakceptuje oznámenie

Prijímatel'a a má za to, že ide o Zmenu' pri ktoľej sa má postupovať inak, je Poslqrtovateľ
opľávnený Zmenu posúdiť ako iný druh zmeny' resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej

postupovať podl'a príslušného článku zmluvy a podl'a Príručky pre Prijímatel'a. V ostatných
prípadoch Poskýovatel' informuje Prijímateľa o ýsledku zmenového konania formou
oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal Zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza
k akceptovaniu tejto menej významnej Zmerly.
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Zmena Zmluvy o poskýnutí NFP sa podl'a tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom
písomnom dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP, ak nie je pri jednotliých konkrétnych
zmenách dohodnuté inak. Menej ýznamnou Zmenou sa rozumie aj menej ýznamná zmena
Projektu' ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmhuvy o poslqltnutí NFP' Na takuto menej
ýznamnu Zmenu Projektu sa vďahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny
podl'a tohto písmena d), pričom v pľípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
o poslqrtnutí NFP nevyhotowje.

Za menej ýznamné zmeny Zm7uvy o poskýnutí NFP sa považujú najmä:

(i) zmena termínu Zaéatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porormaní s termínom
uvedeným v Prílohe č,.2 Zmhuvy o poskýnutí NFP,

(ii) zmena pľojektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vďahu k Projektu, ktorá nemá
vplyv na rozpočet Proiektu, cielbvú hodnotu Meratelhých ukazovatelbv Projektu ani na
dodržanie podmienok poslqrtnutia príspevku (napríklad Zmena výkľesovej dokumentácie,
Zmena technichých správ, Zmena štúdií a podobne),

(iii)ak pľečerpanie v ľámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto
skupinu výdavkov za ceIu dobu realizácie Projektll) Za podmienky neprekročenía
Celkowých oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok
zvýšenie ýdavkov určených na Podporné aktivity projektu'

(iv)odchýlky v rozpočte Pľojektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov ýlučne v prípade, ak
ide o zníženie ýšky opľávnených ýdavkov a takéto zníženíe nemá vplyv na dosiahnutie
cielä Pľojektu definovaného v článku 2 odsek 2.2tejto zlĺt7uvy,

(v) zmena v jednotliých položkách rozpočtu Projektu a/a|ebo ich bližšia špecifikácia' a to
podlä výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vy'jadľených
v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,

(vi) predíženie lehoty na začatĺe Vo na hlavné Aktivity ProjekÍu v prípade, ak by s ním
Prijímatel' nezača| ani do 3 mesiacov od účinnosti Znillvy,

(vii) predÍženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej ýznamnej zmeny podl'a bodu (i) tohto písmena d) Prijímatel' je oprármený
oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane.
Pos\rtovatel' je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín,
než aký vyplýva z ozĺámenia Príjímatel'a, pričom noý termín Začatia realizácie hlavných
aktivít Projektu podl'a akceptácie Poskýovatel'a nesmie byt skôr ako 20 dní odo dňa
akceptácie Poslqrtovatel'a. Prár,rre účinky menej ýznamnej zmeny nastávajú podl'a odseku
6.ll tohto článku. Samostatný písomný dodatok kZmluve oposkýnutí NFP, ktorého
predmetom by bola táto menej ýznamná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu
eviduje Poskýovatel' do ITMS2O 1 4+.

Pri menej významnej Zmene podl'a bodu (v) sa postupuj e tak, Že Poskýovate|' zapracuje
Zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých' kÍoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou
opľavou' podlä čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného
obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Pľojektu (spolu so súvzťažne upravenou ýškouvýdavkov), takto aktua\izovaný rozpo8et Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho

|"':"::. upravenú podobu oználti Prijímatel'ovi. Vykonanie všetkých úkonov podl'a

:,::1"ľo."júcej vety predstawje akceptáciu tejto menej ýznamnej ZmerLy. Výsledkomaľceptácie tejto menej významnej Zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu azmenavýdavkov' Zmena Zmluvy o poskýnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluveo poskýnutí NFP sa pre túto Zmenu vykoná najneskôr pred úhľadou Žiadosti o platbu

Li
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t
s príznakom záverečĺá, ak ďalej nie je dohodnuté inak' Pľe uplatnenie a následné preplaterue

Zmenou dotknutých Celkových oprávnených ýdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný

rozpočet Pľojektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej

kontroly Verejného obstaľávania vy'jadrených včiastkovej správe alebo správe zÍejto

finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vy'jadrí námietky voči oznámenej

alďualizácií rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímatel' požiada

Poskýovatel'a o vyhotovenie dodatku k Zmluve o pos\rtnutí NFP za účelom premietnutia

zmeny v hodnote jednotliých položiek rozpočtu Projektu ďalebo ich bližšej špecifikácie do

jej textu, aktua\izácia rozpočtu ProjelÍu r'yvoláva právne účinkT podľa odseku 6'11 tohto

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

V prípade menej ýznamnej zmeny podl'a bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvĺé stľany

osobitne dohodli, Že akceptáciou tejto menej ýznamĺej zmefly ĺa záklaďe ozĺámenia zo

strany Pĺijímatel'a obsahujúceho pľedĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti

termínom vyplývajúcim z Prílohy é. 2 Zmĺuvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr

zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie i".-ĺ.'ou opakovane' dochádzakpredĺženiu

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej

významnej Zmeĺy. Vo vďahu k tejto Zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku ó'8'

Prá.me účinky menej ýznamnej zmeny nastávajú podľa odseku 6'11 tohto článku. Zmena

Zmhlvy o poskýnutí NFP vo forme písomného dodatku kZmhlve o poslqrtnutí NFP sa môže

vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmhxnéstľany sa dohodli, že skľátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná

ý1učne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 vZP prostredníctvom ITMS2O14+. Takáto

zÍnenanepredstaluje Zmenu Zm|uvy o poskýnutí NFP a ĺevďahl$ú sa tak na ňu ustanovenia

o jednotliých typoch zmiena ich riešenia podl'a tohto článku 6.

Ak dôjde vPľojekte kzĺíŽeĺhl cieľovej hodnoty Meratelhého ukazovateľa Projektu o 5%

alebo menej oproti cieľovej hodnote Meratelhého ukazovatel'a Pľojektu, ktorá bola schválená

v Žiadosti o Ňp, takáto Zmenanie je predmetom postupov riešenia zmien podl'a tohto článku

zmluvy. Ak Poskýovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu poviĺľrosť

Prijímatel'a aj vo vďahu k takejto skutočnosti, Pľijímateľ je povinný túto oznamovaciu

povi.ĺro.ť plniť spôsobom vyplývajucimzPrávneho dokumentu Poslqrtovatel'a.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskýnutí NFP, ako sú Zmeny opísané v písmenách a) aŽ ď) a f) tohto

odseku, sú ýznamnejšími zmenami Pľojektu (ďalej aj ako ,,významneišie zmenY"), a tieto je

možné vykonať len na záI<Iaďe vzájomnej dohody oboch Zm1uvných strán vo forme

písomného avzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve oposlqrtnutí NFP. ZmeĺeZmIlxy

o poslqltnutí NFP o ýznamnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o Zmenu Znluvy

o poslqrtnutí NFP' ktoru podáva Poslqrtovatel'ovi na formulári, ktoý pre tento účel vydal

Poslgrtovatel'.

Zm1wao poskýnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímatel' oprávnený

podať žiadosť o Zmenu aj po uskutočnení ýznamnejšej Zmeny (odsek 6.9 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 rozumie aj ýznamnejšia zmena Projektu, ktoľá nemá vplyv na znenie ustanovení Zĺn\uvy

o poskýnutí NFP. Na takúto ýznamnejšiu zmenu Projektu sa vďahujú ustanovenia týkajúce

sa schválenia takejto Zmeny podl'a tohto písmena e), pričom pri schválení takejto Zmeny Sa

dodatok k Zmluve o poskýnutí NFP nevyhotovuje v pľípade, ak schválená zmeĺa nemá vplyv

na znenie ustanovení Zm\uvy o poskýnutí NFP'
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0 Podstatnú zmenu Pľoiektu tak, ako je definovaná včlánku 1 odsek 3 vZP, Prijímatel'
oznamuje Poslqrtovateľovi Bezodkladne' Bez ohlädu na zaslanú informáciu je vznik
Podstatnej Zmeny Projektu podstatným porušením Zm|uvy o pos\ĺtnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povirmosťou Prijímatel'a wátiť NFP alebo
jeho časť v súlade s článkom ĺ0 vZP, a to vo rrýške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Pľojektu. Ak vzhl'adom na
charakter Zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej Zmeny Projektu, úmemosť k časovému hl'adisku sa
neaplikuje.

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

a) miesta rea|izácie Projektu,

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

c) Meratelhých ukazovatelbv Pľojektu, ak ide o zĺiŽenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5%o oproti
výške cieľovej hodnoty Meratelhého ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti
o NFP (podl'a podmienok uvedených v odseku ó.6 tohto článku),

d) počtu alebo charakterrr/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Projektu, vrátane zmeÍy, ktorou sa navrhuje rozšírenie ľozsahu hlavných Aktivít Projektu
a zýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Meratelhých ukazovatel'ov ProjekÍu v dôsledku
úspoľ v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky
neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

e) majetkovo-pľávnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Pľojektu alebo súvisiacich
s Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu v zmysle článku ó odsek 3 vZP,

0 priamo sa týkajúcej podmienky poskýnutia príspevku, ktorá vyplýva zYýzvy a spôsobu jej
splnenia Prij ímatel'om,

g) používaného systémufinancovania,

h) doplnenie novej skupiny výdavkov ďalebo Aktivity, ktorá je oprármená v zmysle Yýzw,

i) Prijímatelä podľa článku 2 odsek 4vZP, ktorá musí byt v súlade s podmienkamiYýzvy,

j) spôsobu spolufinancovania Pľojektu,

k) v inej Zmene' ktorá je ako ýznamnejšia zmena označená vPríručke pre Prijímateľa, alebo
v inom Pľálmom dokumente'

6.4 Žiadnl Zmenu týkajúcu sa Pľojektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú Zmenu
Projektu. V prípade, ak Poslqrtovatel' zisti, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmeÍ:ra Projektu,
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku'

6.5 V prípade zmeny podl'a odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve;
uvedené sa nevďahuje na premiestnenie zá|ohu, ktoý nie je súčasne aj Pľedmetom Projektu.
Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmerly Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo
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usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatne1

Zmerly Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP '

6'6 v prípade zmeĺy podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto čtánku sa samostatne posudzuju zmeny

v cieľoých hodnďách Meratelhých ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom

navľhovanej zmeny na ýšku poskýovaného NFP av cieľových hodnotáchMerateľných

ukazovatel'ov ľrojektu bez príznalaL Vo vďahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných

ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Meľatel'ých ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskýovatel' p'i posudzovaní

požadovanej zmeflyposúdi zdôvodnenie nedosiahnutia ciel'oých hodnôt týchto ukazovatel'ov

z hľadiska identiťrkácie rizík, ktoré boli predmetom ana\ýzy pri predkladani Žiadosti o NFP

apľedložených dokumentov pľeukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt

Meratel,ných ukazovatel'ov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoľé Prijímateľ

objektívne nemohol ovplyvniť. Poslcytovatel' je opľávnený v jednotlivom pľípade tohto druhu

Meratel,ného ukazovatelä Projektu s príznakom schváliť zniŽeĺie jeho cieľovej hodnoty

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hľanicu 50% oproti

jeho ýške, ktorá bola uveder'á .\, S"hválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné

akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Meratelhého

ukazovatel'a Projektu spríznakom ajeho nawhované zniŽenie neklesne pod minimálnu

hľanicu podl,a pí**"r'u b) tohto odseku, Poskýovateľ zmenu schváli, č'im dochádza

k akceptovaniu zniŽenej Úšky ciel'ovej hodnoty Meľatelhého ukazovatel'a Projektu

s príznakom zo strany Poskýovate|ťabezvplyvu ĺazníženie ýšky NFP.

b) Zníženiecieľovej hodnoty jednotlivého Meľatelhého ukazovatel'a Projektu s príznakom o viac

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

nedosiahnutie ciel'a 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 ! tohto článku'

c) Meratelné ukazovatele Projektu bezprizĺaku sú záväzné zhl'adiska dosiahnutia ich

p1ánovanej hodnoty. ZniŽenie cíeľovej hodnoty jednotlivého Meratelhého ukazovatel'a

Pľojektu bez prizná|u o viac ako 20oÁ opľoti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej

žiadosti ot{pp, pľedstavuje nedosiahnutie ciel'a Pľojektu atým Podstatnú zmenu Projektu

z dôvodov uvedlných v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva pľávne následky uvedené

v odseku ó.2 písmáno ! tohto článku. Schválenie žiadosti o Zmenu' predmetom ktoľej bolo

zĺižeĺie ciel,ávej hodnoty Merateľného ukazovatel'a Projektu bez pnznakw. nemá žiadĺe

účinky vo vďahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1

YZP aPrijímatel, preto na zli<lade schválenia takejto žiadosti o Zmenu nenadobúda žiadne

legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, ato zdôvodu

rozdielov v podstate chaľakteru Meratelhého ukazovateľa Pľojektu bez piznaku oproti

Meľatel'nému ukazovatel'u Projektu s príznakom (podl'a písmena a) tohto odseku)'

d)VovďahukfinančnémuplneniuPoskýovate|,zníŽivýškuposkytovanéhoNFPprimeranek
zĺiženiu hodnoty Meratelhého ukazovateľa Pľojektu pri dodržaní minimálnej hľanice

aostatných prurrĺdi"t uvedených vpredchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám'

v ktoých pnchádza k dosiahnutĺu zĺiŽovaneho Meratelhého ukazovatel'a Pľojektu v zmysle

článku10odsekIvZPavykonázodpovedajúcezniŽenievýdavkovnapodpornéAktivity
Projektu.

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

ukazovatel,a, ,"ir!u NFP sa zĺiŽi priamo úmerne k zníženiu ciel'ovej hodnoty Merateľného

rI
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ukazovateľa Projektu po zapoéitaní úrovne plnenia ostatných Meratelhých ukazovatel'ov
Pľojektu, bez ohl'adu na to, o ktoý druh Meratel'ného ukazovatelä Projektu ide.

6.7 v prípade Zmeny podlä odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktoru sa má NFP
poslqrtnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho ciel'a v tom zmysle, že sanedosiahne žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný ciel' ako ten' ktoý vyplýval z podmienok, za splnenia ktoých bol
Pľojekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po
uskutočneď zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie ciel'a Projektu
môže mať ýznamný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hl'adiska porormania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol
rea|izovaný. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v období Udržatelhosti
Pľojektu. Ak zmena Projektu' ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má
určitý rozsah, ktoý možno považovať za ýznamný a talcýmto ýznamným spôsobom negatírme
vplyva na dosiahnutie cielä Pľojektu, je daný záIdad na to, aby takáto zmena bola považovaná za
Podstatnú Zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej Zmeny Pľojektu v tomto pľípade
môžu vyplývať zýVJadu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej
časti definície Podstatnej Zmeny Pľojektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP.

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

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možn é predÍziť nad rámec maximálnej doby,
ktoľá pre rea|izácill hlavných aktivít projektov vyplyva zYýzvy a ktorá je uvedená pri
deÍinícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 vZP, a ktorá nesmie
presiahnuť 3LI2.2023. V rámci tejto doby stanovenej Yýzvouprerea|izáciu hlavných aktivít
pľojektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie lúavných aktivít Projektu
predlžovať na záÝJade o známenia zmeny zo strany Prij ímate l'a.

b) Ak Pľijímatel'neoznámipľedĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pľed jej
upl1mutím, výdavky' ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu, sú opľávnenými
ýdavkami iba v prípade, že Poslqrtovatel'akceptuje alebo schváli predmetnú Zmenu. Plynutie
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nepľerušuje počas obdobia medzí uplynutím
pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia rcalizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením
o predÍžení doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu.

6.9 V pľípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6'3 tohto článku, je Prijímatel'
povinný požtadať o Zmenu Znluvy o poslqrtnutí NFP najneskôr 30 dní pred pľedloženimŽiadosti
o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré ýdavky, ktoré sú požadovanou Zmenou dotknuté.
Tým nie sú dotknuté povirmosti Prijímateľa vyplývajúce mu Zo zákona o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ''zákon o finančnej kontrole a audite'')
týkajúce sa vykonávania zák|adnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania
základnej finančnej kontroly vďahuje. oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podl'a zákona
o finančnej kontrole a audite. osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povirmosti predložiť
žiadosť o Zmenu najneskôr 30 dní pred pľedlo ženim Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je
Poskýovatel'oprávnený všetky ýdavky, ku ktoým sa vďahujú vykonané zmeny, zamietnuť'
V.prípade zamietnutia výdavkov podl'a predchádzajúcej vety je Prijímatel'oprávnený do d'alšej
Ziadosti o platbu, po splnení všetlcých aplikovatelhých podmienok oprármenosti, zahrnúť aj takétopôvodne zamietnuté ýdavky. Žiáaot o Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysletohto odseku 6.9, sa vďahuje na nasledovné ýznamnejšie zmeny:
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a) AkejkolŤek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených ýdavkov, okrem
zniženia vyšky oprávnených ýdavkov a takéto zniženie nemá vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej ýznamných zmien.

Súčasťou žiadosti o Zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru
týkajúceho sa žiadosti o Zmenu' ktoý vydáva Pos\rtovatel', aj nasledovné informácielidaje:

(D v prípade zmeny vecného plnenia, ktoľého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmten
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávatelbm a s ustanovením $
I8 zákona o Vo, alebo $ Ila zákona č. 2512006 Z. z. o verejnom obstaľávaní

a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ''zákon č,. 25/2006 Z.
2."),

(iD v prípade zmeny vecného plnenia, kÍorého dôsledkom je navľhovaná zmena
v ľozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktoý k zmene došlo, osobitne

v pľípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, tj. ak nepredstawje zlepšenie
oproti pôvodnému stavu Pľojektu,

(iiD vprípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje

zniŽiť Rozpočet Pľojektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú Zmenu Projektu'
konkrétne s ohl'adom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície
Podstatnej Zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktoru nie je možrlé podradiť pod

skôr uvedený režim zmieĺ, bez ohl'adu na to' či svojím obsahom alebo chaľakterom
predstavujú ýznamnej šiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa Zmeny podl'a odseku 6'3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku
musí bý' riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva
o poslqrtnutí NFP, inak je Poslqrtovatel' oprávnený ju bez d'alšieho posudzovania neschváliť.
Poskýovatel' nie je povinný navľhovanej žiadosti Prijímatel'a o Zmenu vyhovieť, avšak rovnako
nie je oprávnený súhlas so Zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o 

"-"n ' spĺňa

všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskýnutí NFP a podmienky vyplývajúce
z príslušného usmernenia k zmenám' ktoré môže vydať a Zverejniť Poslgrtovateľ na svojom
webovom sídle. V pľípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu' Prijímatel' 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 ýdavky.
o výsledku posúdenia podanej žiadosti o Zmenu informuje Pos\ftovatel' Prijímatel'a písomne'

V prípade schválenia významnejšej Zmeny Poskýovate|' zabezpečí vypracovanie návrhu

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

schválenej významnej šej zmeny.

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

a) pri menej ýznamnej zmerte' ktoru Poskytovatel'akceptuje podl'a odseku ó.2 písmeno d) tohto

článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla'

b) pri menej ýznamnej zmenq ktoru Poskytovatel' neakceptuje podl'a odseku 6'2 písmeno d)

tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto Zmenou Neoprávnenými výdavkami' ibaže dôjde

kjej neskoršiemu schváleniu Poskýovatel'om spôsobom pre ýznamnejšiu zmenu; vtakom
prípade pľávne účinky zmeny nastanú podľa typu ýznamnejšej zmeny bud' podl'a písmeno c)
alebo podl'a písmena d) tohto odseku 6.l 1,
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c) pri ýznamnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (ýznamnejšie zmeny
podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendámy deň odoslania žiadosti o Zmenu zo strany
Prijímatel'a Poslqrtovatelbvi, ak boLa zmena schválená, alebo v neskorší kalendámy deň
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o Zmenu'

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto článku) v kalendámy deň, kedy ýznamnejšiazmena nastala.

6'1'2 Ak nie sú v jednotliých odsekoch tohto článku 6 uvedené pľe jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskýnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne
číslovaného dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poslrytovatel' v súlade
so schválenou Zmenou Zmluvy o poslrytnutí NFP a zaš|e na odsúh1asenie Pľijímatel'ovi.

6.1 3 Zmeĺy Zrriuvy o pos\rtnutí NFP, ktoré iniciuje Pos\rtovatel' a ktoré nie sú osobitne ľiešené
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskýnutí NFP (napríkiad v prípade zmien z dôvodu
aktua|izácie zmluvy alebo YZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na
zákJade písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP. Pos\rtovatel' môže
obsah Zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímatelbm a následne
dohodnuté znenie zapracovať do návľhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poskýnutí NFP alebo priamo pripľaviť návrh písomného a očíslovaného dodatku kZm|lve
o poslqrtnutí NFP azaslať ho na odsúhlasenie Prijímatel'ovi.

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

ó.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia' že všetky Zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktoých pre Prijímatel'a vyplývaji práva
a povinnosti alebo ich zmeny sú pľe Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za
predpokladu ich Zverej nenia.

6'16 Na schválenie zmeny Znlwy o poskýnutí NFP, ani na uzatvoľenie dodatku Zmluvy
o poslqrtnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmerly, ktorá je obsiahnutá v predmetnom

dodatku Zmluvy o pos\ĺtnutí NFP, nie je právny nárok.

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

a) ešte nedošlo kposkýnutiu celého NFP vsúlade sčlánkom 3 odsek 3.l zmluvy, zmlu'uné
strany sa zavänlji uzawieť dodatok k Zmluve o poskýnutí NFP, ktoým sa upraví článok 3,

odsek 3.1 zmluvy vnadväznosti na rozdíel medzi NFP vypočítaným ĺa základe metódy
ťrnančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery;
v prípade ak je rozdiel podl'a predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktoý je ešte Poslgrtovatel'
povinný poskýnúť Prijímateľovi, Zĺĺl7uvné strany sa zaväzuju uzawieť dodatok k Zmluve
o poslqrtnutí NFP' ktoým sa upraví článok 3, odsek 3'I Zrnluvy o poslqrtnutí NFP a zostatok
rozdielu je Prijímatel'povirľrý vrátiť podl'a článku 10 odsek I YZP, alebo

b) ak už bol poslqrtnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.I Zmllvy o poskýnutí NFP zo
strany Poskýovatel'a, Prijímateľ je povinný vrátiť poskýnutý NFP alebo jeho časť podl'a
článku 10 odsek IYZP vo ýške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným nazži<lade
metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej
medzery.
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7. ZAVERECNE USTANOVENIA
7. 1' Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendámym dňom neskoršieho podpisu

Zmluvných strán a účirurosť v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia Poslqrtovatelbm v Centrálnom registri zmlúv. Ak
Poslqĺtovatel' aj Prijímatel' sú obaja povinnýnri osobami podl'a zákona č,' 2IIl2000 Z.z' v takom
prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskýnutí NFP je ľozhodujúce zverejnenie
Zĺtlll:ľy o poskýnutí NFP Poslgrtovatel'om. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie
Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpeóí Poslqrtovatel' a o dátume zverejnenia Zm\uvy o poskýnutí
NFP informuje Prijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podlä tohto odseku

7'1 sa ro'ĺnako vďahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o pos\rtnutí NFP.

7 '2' Zmluva o pos\rtnutí NFP sauzatvára na dobu uľčitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monitoľovacej správy, ktoru je Prijímatel' povinný pľedložiť
Poslgrtovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 vZP a v prípade ak sa na Projekt
nevzťahuje povinnosť pľedkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť
a účiĺľrosť Zm7uvy o poskýnutí NFP Finančným ukončením Projektu' s qýnimkou:

a. článku I0, 12 a 19 YZP, ktoých platnosť a účinnosť končí 3l . decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vďahov medzi Poslqrtovatelbm
a Prijímatelbmĺa záHade Zm7uvy o poskýnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru2028;

b' tých ustanovení Zmluvy o poslqrtnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímatel'a (zčlánkov I0, 12 aI9 YZP),
s výnimkou zmluvnej pokuty, pľičom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou
a účinnosťou predmetných článkov;

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

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

(ii) platnosť a účinnosť článku l0 vZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci
poskýnutej V rozpore s uplatnitelhýni pravidlami vyplývajúcimi z prár,rrych
predpisov SR aprávnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskýnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v
písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobítného dodatku
kZmluve oposkýnutí NFP, t. j. len na zák|ade oznámenia Poskytovateľa Prijímatel'ovi)
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania
týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijimatel'a, nie je dotknutá

zodpovednosť Prijímatel'a. Pľijímatel' môže menovať len jedného zástupcu, ktoým môže bý'
fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímatel' koná podl'a tejto zmluvy prostľedníctvom
zástupcu, prijímatel' alebo zástupca je povinný doručiť poskýovatel'ovi dokument, z ktorého

vyplýva rozsah konania, na kÍoľé je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4 Prijímatel' vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti' ktoré by negatívne or,plyvnili jeho

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskýnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Pľojekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa povaŽuje
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za podstatné porušenie Zmluvy o poskýnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho

časť v súlade s článkom I0 vZP.

7.5 Prijímatel' vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poslqrtovateľovi pred podpisom Zrciuvy o poskýnutí NFP sú pravdivé a zostávaji účirmé pri
uzatvorení ZnIuvy o poskýnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie ZItlluvy o poskýnutí NFP a Prijímatel' je
povirľrý vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0vZP.

7.6 Ak sa akékolVek ustanovenie Zntuvy o poslqrtnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho

ľozponr s právnymi pľedpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej

Zĺĺ'iuvy o poskýnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskýnutí NFP. Zmluvné
strany sa v takom prípade zavänljí bezodkladne vzájomným rokovaním nahľadiť neplatné

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia

tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poslqrtnutí NFP a obsah jednotliých ustanovení
Zmluvy o poskýnutí NFP.

7.'7 Ak záväzkový vďah vyplývajúcí zo Znluvy o poslqĺtnutí NFP medzí Poslqrtovatelbm
a Prijímatelbm' s ohľadom na ich pľávne postavenie, nespadá pod vďahy uvedené v $261
obchodného zákomika,Znluvĺé strany vykonali volbu pľáva podl'a $262 odsek 1 obchodného
zákonníka a ýslovne súhlasia, že ich záväzkoý vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poslqĺtnutí

NFP sa bude riadiť obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záh|avia označenia Zmluvy
o poslqrtnutí NFP na úvodnej strane. Všetky sPoľ, ktoré vzniknú zo Ztlt7lvy o poskýnutí NFP,
vrátane sporov o jej platnosť, ýklad alebo ukončenie Zmluvné stľany prednostne ľiešia
vyržitím ustanovení obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3

odseky 3.3 a3'6 tejto zm1uvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami adohodami.
V pľípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením závázkov
podl'a Zmhuvy o poskýnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zn7uvné stľany budú
všetky spory vzniknuté zo Znluvy oposkýnutí NFP, wátane sporov ojej platnosť, ýk1ad
alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa
práweho poriadku Slovenskej republiky' V pľípade Sporu sa bude postupovať podl'a rovnopisu

uloženého u Poskytovatel'a' S ohľadom na znenie tľetej vety $ 2 odsek 2 zák. č' 27811993 Z. z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskýovatel' ako Riadiaci oľgán koná v
mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto ZĺnLtlvy o poslqrtnutí

NFP' ktoré sa týkajú majetku štátu, ktoý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom
by mal byť podl'a uvedeného zákona alebo podl'a osobitných predpisov.

7.8 ZmLuva o poskýnutí NFP je vyhotovená v 4 romopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy
o poskýnutí NFP dostane Prijímatel' 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poslqrtovatel'. Uvedený
počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vďahuje aj na uzavretie každého dodatku

k Zmluve o poskýnutí NFP. Dohoda Zmluvných stľán k počtu rovnopisov sa neuplatní
v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskýnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným
elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zml,lvy o poslqrtnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a

pľávnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zm1uvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné' určité a zrozlmitel'ĺé, nepodpísali zmluvu v núdzi aĺtj za nápadne neýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zm\uvy o poskýnutí NFP a na znak
súhlasu ju podpísali."

2.I.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoľiace Prílohu č. \ Zm\uvy o poslqrtnutí NFP sa

rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa akÍualizovanými Všeobecnými zmluvnými
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2.1.3

2.r.4

podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo
vzoľe CKo é' 28 verzia 70'

Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu é. 2 Zmluvy o poslgrtnutí NFP sa ruší a v
celom ľozsahu sa naÍlrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktoý tvorí
prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu úpravy rozpočtu na zákJade zistenia z vládneho
auditu 21,-004.

Rozpočet projektu tvoriací Prílohu č. 3 Zmluvy o poslgrtnutí NFP sa ruší a v celom
rozsahu sa nal'lrádza aktualizovaným Rozpočtom pľojektu, ktoý tvoľí prílohu č. 3
tohto Dodatku, z dôvodu úpľavy ľozpočtu na záHade zistenia z vládneho auditu 21-

004.

2.r.5 Finančné opľavy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace
Prílohu č' 4 Zm|uvy o poslqrtnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzaju sa

aktualizovanými Finančnými opľavami za porušenie pravidiel a postupov veľejného

obstarávania, ktoré tvoľia prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo
vzore CKo č' 28 verzia 70'

cr.3

Závereóné ustanovenia

3.l Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účirľrosť v súlade s

$ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendámym dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia Poslqrtovatelbm v Centrálnom registľi zlĺ:'Luv. Ak Poskýovatel' aj Prijímatel' sú
obaja povinnými osobami podlä zákona č.2IIl2000 Z. z. v takom prípade pľe nadobudnutie

účirľrosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskýovatel'om. Zmlu','né strany sa

dohodli, žeprvé zverejnenie Dodatku zabezpeéi Poslgrtovateľ a o dátume zveľejnenia Dodatku
informuje Prijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podlä tohto odseku sa

rovnako vďahujú aj nauzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, príčom po podpise Dodatku dostane Prijímatel' 1

ľovnopis a 2 rovnopisy dostane Poslqrtovatel'.

3.3 Dodatok je neoddelitelhou súčasťou Znluvy o poskýnutí NFP' Zml,,:ľné strany sa osobitne

dohodli, že zmeny Zriuvy o poskýnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto

dodatku a ktoré fakticky spĺĺaiĺ podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podl'a jeho nového
zneĺia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou
o poslqrtnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vďahu k oprávnenosti

výdavkov podl'a článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 ZmLuvné strany ýslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane
príloh v Centrálnom registri zm\iv vedenom na Úrade vlády SR.

3'5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho lyplývajúcich porozumeli' ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumitelhé, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne neýhodných
podmienok' podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho
podpísali.
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Prílohy:

Príloha č. 1

Prilohaé.2
Príloha č. 3

Príloha č. 4

Za Poskýovateľav zastúpení v Ži|iĺe, ďňa

Podpis: ...

Ing. Erika

Všeobecné zmluvné podmienky
Predmet podpory NFP
Rozpočet projektu
Finančné opravy za porušenie pravidiel

22 ,12, 2021

Žilinského samosprávneho

a postupov VO

I

ZaPr1jímateľav dňa: l@lfi,ttsToruRzor,rn
w 02354

? 3 ,1?., 202!Podpis: ...

rUDľ Golis, primátor mesta Turzovka
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Priloha č. l Zmluvy o poskytnutí NFP

vŠEoBEcNÉ zMLUvNÉ PoDMIENKY K ZMLUVE o PoSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHo FINANČNEHo PRÍSPEVKU

Čunok r VŠEoBECNÉ USTANoVENIA

l. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako ,,vzP'), ktoré sri sÍrčasťou Zmluvy

o posk}tnutĺ NFP, bližšie uprawjri práva a povinnosti Zmluvn ch strán, ktoÚmi s na

strane jednej Poskytovatel' NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri posk}'tnutí NFP

zo stÍany Poskyovatel'a Prijímatel'ovi podľa podmienok uveden ch v Zmluve

o poskytnutí NFP.

2. Yzäjomné práva a povinnosti medzi Posk}tovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou

o poskytnutí NFP' všetk ,mi ostatnjĺni prárnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sĺl

uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskynutí NFP odkazuje.

Zák|adn právny rámec uprawjrici vzťahy medzi Poskytovatel'om a Prijímatel'om tvoria

najmi! ale nielen, nasledovné právne predpisy:

a) právne at<ty tÚ:

(i) všeobecné nariadenie,

1ii) Nariadenia k jednorliv'm EŠIF:

(iii) Implementačné nariadenia' ktorjĺni sri jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo

delegované nariadenia;

b) pnĺvne predpisy SR:

(i) Zákon o príspevku z EŠIF,
(ii) Zákon o rozpočtov ch pravidlách,
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,

(iv) obchodn' zákonník'
(v) zákon č- 40111964 Zb. občiansky ziíkonník v znení neskorších predpisov (ďalej

len',občiansky zákonník")'
(vi) zákon č. 35812015 Z. z. o iprave niektorj'ch vzťahov v oblasti štátnej pomoci a

minimrílnej pomoci a o änene a doplnení niektorj'ch zákonov (zĺĺkon o štatnej

pomoci) (ďalej len,,zákon o štátnej pomoci")'
(vii)zákonč.515l2oo1Z.z.ooĺganizáciičinnostivládyaorganizácii strednej

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,kompetenčn 'zákon")'
(viiii) zákon o Vo, zĺlkon č. 2512006 Z. z.,

(ix) zákon o čtovníctve,
(x) zákon č. 31512016 Z' z. o registri partnerov verejného sektora a o zmeĺe a

doplnení niektor ch zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy pouŽité V t chto VZP s v nadväznosti na článok 1 odsek l.1 zmluvy záv'ázné pre

cehi Zmluvu o poskynutí NFP, wátane v kladov ch pravidiel obsiahnut ch v článku l

odseky l.2 až |.4 zm\wy. Povinnosti vypl .vajrice pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sli rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v in 'ch ustanoveniach

Zmluvy o posk}tnutí NFP'

Aktivita - sirhm činností realizovan ch Prijímateľom v rámci Projektu na to \YčIenen ml

finančn mi zdrojmi počas oprármeného obdobia stanoveného vo V zve. Aktivity sa členia

na hlavné aktivity a podpomé aktivĺty. Hlavná aktivita je rymedzená časom, t.j. musí byť

realizovaĺlá v rámci doby Realizácie hlavn ch aktivít Projektu, je vymedzená vecne

afinančne. Podpomé aktivity sli vymedzené vecne, tj. vecne musia srivisieť shlavnj'mi

Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne.

Hlawou aktivitou sa prispieva kdosiahnutiu konkrétneho v sledku amá definovan '

\.j'stup, ktorj' predstavuje pridan hodnotu pre Prijímateľa ďalebo ciel'ovti

skupinr:/uŽívateľov v sledkov Projektu nezávis|e na rea|izác|i ostatn ch Aktivít' ak

z Prárnych dokumentov nev1pl 'va osobitná riprava v špecifick 'ch prípadoch. Ak sa

osobitne vZmluve opos$ĺtnutí NFP neuvádza inak, všeobecn 'pojem Aktivita bez

prívlastku ,,hlavnď' alebo ,"podporná", zahr a hlar'i:é aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifick nástroj na hĺbkow anal zu ridajov s cieľom určiť projekty

v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrowalosti a ktor'm Že

zvj'šiť efektíwosť vj'beru a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vyvorila
Eur pska komisia a členslcj'm štatom umožnila jeho qrržívanie;

Bezodkladne - najnesk r do siedmich pracorm ch dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre

počítanie lehoty; to neplatí' ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o posk}tnutí NFP
stanowje odlišná lehota plaĺrá pre konloétny prípad; pre počítanie leh t platia pravidlá

uvedené v definícii Lehoty;

Celkové opľávnené v davky _ vj'davky, ktor ch maximálna vj'ška vypl1va z rozhodnutia

Posk},tovateľa, ktorm bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstawjťr vecn ' aj finančn '

rámec pre vmik oprávnen 'ch vj'davkov, ak budli r1naloŽené v srivislosti s Projektom na

Realizáciu aktivít Projektu. Vecn 'rámec Celkov'ch qprávnen 'ch v'davkov rešpektuje

pravidlá l,ypl vajťlce z Nariadení k jednotlivj'm ESIF, z minimrílnych štandardov

oprávnenosti uveden 'ch v systéme riadenia EŠIF, zY zvy a z prípadnej schémy pomoci.

Pre ričely tejto Zmluly o posk}'tnutí NFP je používaná termínol gia,,vj'davk ', a to aj pre

,,naklad ' v zmysle zákona č. 431/2002 Z' z. o ličtorĺríctve v mení neskorších predpisov

(ďalej aj ''zíkon o ričtovrríctve");

centrálny koordinačn orgán alebo CKo - v podmienkach Slovenskej republiky plní

rilohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ristredn 'm organom šLĺtnej spnívy určen ' $

6 odsek 1 zákona o príspevku z tŠIr aje zodpovedné za efektírmu a činnri koordináciu

riadenia poskytovania príspevku z eur pskych štruktuÍálnych a investičn 'ch fondov v

rámci Paĺtnerskej dohody;

Certifilcĺcia - potvrdenie správnosti' zákonnosti, oprávnenosti a overitel'nosti vj'davkov

Vo vzt'ahu k systému riadenia akontroly pri realizácií príspevku

z eur pskych štrukturálnych a investičn 'ch fondov;

Certiíikačn orgán alebo Co _ nĺárodn , regionálny ďebo miestny verejn 'orgĺán alebo

subjekt verejnej sprály určen člensk m štátom na ričely certifikácie. Certifikačn orgán

plní lohu oĺgiĺnu zodpovedného za koordináciu a usmer ovanie subjektov zapojen 'ch do

systému finančného riadenia' vypracovanie tičtov, lypracovanie žiadostí o platbu a ich

predkladanie Eur pskej komisii, príjem platieb z Eu pskej komisie, lysporiadanie

finančn ,ch vďahov (najmä z tÍtulu nezÍo\'nalostí a finančn ch opráv) s Eur pskou

komisiou a na národnej urovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé progÍamy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plní rilohy certifikačného orgánu Ministerstvo
financií SR;

čisté príjmy _ rozdiel medzi príjmami (v p sobnosti članku 6l všeobecného nariadenia)

zv 'šen mi o prípadnri zostatkovri hodnotu investície a prevádzkov'mi v'davkami Projektu

v rámci celého referenčného obdobia' Sričasťou prevádzkovj'ch v'davkov m žu by
v'davky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie v'davky vzniknuté počas

prevádzkovej flázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou živomosťou, mimoriadna

držba);

De ' d om sa rozumie Pracovn de , ak vZmluve o poskynutí NFP nie je v'slovne
uvedené Že ide o kalendámy de l

Diskontovanie _ proces pravy budlicich hodn t príjmov a vydavkov (prevádzkov'ch
ďalebo investičn ,ch) na s časné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby

Finančnei anaI zy je používaná, tzv. reá|na diskontná sadzba doporučená Eur pskou

komisiou;

Dokumentácia _ akákol'vek informácia alebo sribor iníormácií zachytené

na hmotnom substráte, wátane elektronick 'ch dokumentov vo formáte počítačového

sriboru t 'kajrice sa ďalebo sĺrvisiace s Projektom;

Dodávatel' subjekt, ktor zzbezpeču1e pre Prijímatel'a dodávku tovarov, uskutočnenie
prác alebo poskytnutie sluŽieb ako sličasť Realizácie aktivít Projektu na základe v'sledkov
Vo ďebo iného druhu obstarávani4 ktoré bolo v rámcí Projektu vykonané v srilade so

Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dopl ujrĺce ridaje k pľeukĺzaniu dodania predmetu plnenia _ doklad alebo viacero

dokladov v listinnej podobe, v ktorj,ch sa uvádzajri dopl ujrice daje k preukázaniu

dodanía predmetu plnenia' wátane príloh. Prijímatel'nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskynutie sluŽieb alebo vykonanie stavebn1 ch prác, ktor'ch realizácia bola uhradená na

základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľoví a ktorá bola zo

Strany Posk}tovatel'a uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na

spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronick , kontraktačn , systém' ktor' sa lyužíva na podlimitné postupy zadávania

zákaziek s lyužitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Eur pska Únía' ktorá bola formálne konštituovaná na zäklade Zmluvy
o Eur pskej Únii;

Eur pske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF _ spoločné označenie pre

Eur psky fond regionálneho rozvoja, Eur psky sociálny fond, Kohézny fond, Eur psky
pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Eur psky námom ' a rybársky fond

Eurĺ psky rĺrad pľe boj proti podvodom alebo OI'AF EK_ je rad' ktorého cieľom je
chriániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetk m ďalším

nezákonn; m aktivitám' Wátane Zneužítia riradnej moci v rámci eur pskych inštitticií,
prostredníctvom vj'konu intem 'ch a extem 'ch administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná opľava - zníŽenie hodnoty deklarovan 'ch v'davkov z d vodu zistení
porušenia práwych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného

obstarávania' Nepot\,Ťdená ex ante finančná oprava Posk}'tovatel'identifikuje porušenie

prárĺlych predpisov SR alebo prár'ĺrych aktov EÚ' ale vj'ška nawhovanej finančnej opravy
m že byt' upravená v nadviiznosti na v sledok prebiehajliceho sktimania iného orgánu
(napr. kontrola ÚVo)' Potvrdená finančná oprava _ Poskytovateľ identiÍikuje porušenie
prárnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančn opraw aktomuto
momentu sa neviaže prebiehajrice skrimanie iného organu' ktoré by mohlo mať lplyv na

v'šku uplatnenej finančnej opravy' resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola
uplatnená aj v nadviiznosti na ukončené konanie iného organu (napr. kontÍola UVo).

Financujrica banka _ banka, ktorá poskyuje pe aŽné prostriedky Prijímatel'ovi na
financovanĺe časti oprávnen 'ch vj'davkov ďalebo aspo časti Neoprármen ch vj'davkov
Projektu a s ktorou má Poskytovatel' uzawetri Zmluw o spolupráci a spoločnom postupe

medzi bankou a orgánmi zastupuj cimi Slovenskri republiku,

Financujrĺca inštitricia _ leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje pe ažné prostriedky

Prijímateľovi na financovanie opráwen 'ch v davkov ďalebo aspo časti Neoprávnen1 ch
v'davkov Projektu a s ktorou má Posk}4ovatel'uzawet Zmluvu o spolupraci a spoločnom
postupe medzi orgánmi zastupujticimi SR a príslušn 'mi leasingovmi spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi sričasnou hodnotou investičn 'ch nákladov na Projekt a
s časnou hodnotou čistého príjmu (zv šeného o sričasnri hodnotu zostatkovej hodnoty
investície)' Vyjadruje časť investičn 'ch nákladov na Projekt, ktoré nem Žu b}'t'

financované samotn 'm Projektom, a preto m žu by'financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácíe Projektu, ako
tento pojem (ukončenie ĺealizáĺcie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a s časne

v aĺysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projekfu označuje
ako ,,ukončená operácia") - nastane d om, kedy po zrealizovaní všetk 'ch Aktivít v rĹĺÍnci

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledorm; ch podmienok:

a) Prijímatel'uhradil všetky oprávnené v'davky všetk ,m svojím Dodávateľom
a tieto $i premietnuté do čtowíctva Prijímateľa v zmysle príslušn ch právnych
predpisov SR a podmienok stanoven ch v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhraden /zričtovan zodpovedajlici NFP.

Hlásenie o ľealizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS20I4+, prostredníctvom ktorého
Prijímatel' oznamuje Poskytovatel'ovi Začatie a Ukončenie realizácie hlarm ch aktivít
Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporn 'ch aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia _ nariadenia, ktoré lydáva Komisia ako lykonávacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorjmi sa stanowjli podrobnejšie pravídlá a
podmíenky uplatnitel'né na lykonanie r znych oblastí pravy podl'a všeobecného
nariadenia;

lné pe ažné príjmy _ ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa lyskytnťr pri projektoch

nespadajricich svojim objemom alebo charakterom pod článok 6 1 všeobecného nariadenia;

Iné čisté pe ažné pľíjmy predstawj rozdiel in ch pe aŽn 'ch príjmov a prevádzkovj'ch

v'davkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímatel'má povinnost' ich monitorovať (v

záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté pe aŽné príjmy vytvorené v období

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

záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom' ak tieto príjmy neboli zohľadnené uŽ pri

schválení Projektu a pomoc nebola zniŽená lž na začiatku Projektu;



schvalenl ľroJel(tu a pomoc nebola znlŽena uŽ na zaelatku ProJektu;
obstaráVania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava Poskytovatel'identifikuje porušenie
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l'|'monitorovací systém 2014+ alebo ĺTMS2014+'infonnačn ' systém, ktory Zahŕ a

štandardizované procesy progralnového a projektového riadenia. obsahuje daje, ktoré sri

potÍebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontro]u poskyovania

príspevku. ProsĹredníctvom ITMS2014+ sa elcktronicky vynie ajri daje s dajmi

v infonnačn ch systérnoch Eur pskej komisie určenjlch pre spráw eur pskych

štrukturálnych a investičn ch fondov a s in 'mi vnritroštátnyrni infomačn 'mi systémarni

Vrátane ISUF, prektory je zdrojou_ m systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadatelbv/prijĺmatel'ov upľavujrĺca kontľolu vo a

obstarávanĺa _ je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväznym riadiacim dokumentom

vydan m v záujme zavedenia jednotnych pravidiel a bezrn_hradného zosriladenia pravidiel

určen1lch pre žiadatel'ovlprijímatel'ov s pravidlami určen mi systemom riadenia EŠlF a
metodick .mi poky,nmi avzomí CKo za oblasť Vo a obstarávania.

Komisia alebo EK znamená Eur psku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa r'ykonáva kontrola overovan 'ch skutočností
pod|'a zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podl'a zákona o finančnej
kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnri

osobu tak, ako je V tomto zákone definovaná;

Lehota - ak níe je v Zmluve o posk}tnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujri Pracovné

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny de ' v ktorom došlo ku Skutočnosti

určuj cej Začiatok lehoty. Lehoty určené podl'a dní začínajri plprit'prvjlm pracovn 'm

d om nasledujircim po kalendámom dni, v ktorom došlo ku Skutočnosti určuj cej Začiatok

lehoty. trhoty určené podl'a t 'žd ov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho

kalendámeho d a, ktoÚ sa svojím označením zhoduje s d om, ked' došlo k skutočnosti

určujrlcej začiatok lehoty. Ak takj. kalendámy de v mesiaci nie je, Iehota sa končí
poslednym d om mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo nade
pracowého pokoja vzmysle zákona č.241/|993 Z. z. o štäĺnych sviatkoch, d och
pracowého pokoja a pamätn]ŕch d och v znení neskorších predpisov, je posledn m d om

lehoty nasledujrici pracovny de . Lehoĺa je pre Prijĺmatel'a Zachovaná, ak sa posledn ' de

Iehoty podanie podá osobne u Posk}'tovatel'a' alebo ak sa podanie odovzdá na poštovti

prepraw' ak nie je v Zmluve o posk},tnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického
predkladania pĺsomností, resp. Dokumentácie je pre Prijímatel'a lehota zachovaná, ak sa
posledn1 de lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy' resp. ak ide o

predkladanie dokumentácie prostrednĺctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie
písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledn 'de
lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ustredného
portálu V rejnej správy sa Za moment, od ktorého začína plyn ť lehota, povaŽuje de

elektronického doručenia dokumentu' ak níe je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Meratel'né ukazovatele Pľojektu _ záväznákvantiťlkácia v. stupov a ciel"ov, ktoré maj
bl dosiahnuté Realizáciou hlavn 'ch aktivít Projektu, ich sledovanie na rovni Projektu je

ddležité z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho rĺ.y'konnosti a ktoďmi sa zabezpečí

dosahovanie ciel'ov na rirovni oP' Poskyovatel'zahrnie do Vj,zvy návrh meratel'nych

ukazovatel'ov, z kton_ ch Prijímatel' zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré

merateľné ukazoVatele, zakĺorych plnenie a Vyhodnotenie následne Prijímatel'zodpovedá
v rámci Realizácie hlavn ch aktivít Projektu a s časne zodpovedá za ich plnenie' resp'

udrŽanie v rámci obdobia Udržatel'nosti Projektu. Meratel'né ukazovatele Projektu

odakadľuj skutočné dosahovanie pokroku na rovni Projektu, priradzujli sa khlamjm
Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajir v stupu Projektu. Merateľné ukazovatele
Projektu s uvedené vPrílohe č.2 Zmluvy oposk}tnutí NFP vrozsahu, vakom boli
s časťou schválenej Ziadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza
pojem Merateľn ' ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia ,,s príznakom" alebo

,,bez príznaku", zahr a tak 'to pojem aj Meratel'n , ukazovateľ Projektu s príznakom aj

Merateľn; ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Meratel'n ukazovatel' Projektu s príznakom _ Meratel'ny ukazovatel' Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektívne ovplyvnitel'né extem 'mi faktomi a ktor'ch dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijímatel'a. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Meratel'n 'ch

ukazovatel'ov Projektu s príznakom v rĺĺmci akceptovateľnej miery odch ,lky pri
preukázaní daného extemého vplyr.rr nemusí by4'spojené s finančnou sankciou vo vzťahu
k Prijímateľovi pri splnení podmienok podl'a článku 6 odsek .6 zmluvy;

Meratel'n ' ukazovatel'Projektu bez príznaku _ Meratel'ny ukazovateľ Projektu, ktorého
dosiahnutíe je záväzné zhl'adiska dosiahnutia jeho pltínovanej hodnoty, pričom
akceptovatel'ná miera odch .lky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej
Zodpovednosti vypl 'va z članku l0 VZP;

Miera finančnej medzery - predstawje podiel Finančnej medzery na diskontovan ,ch

ínvestíčnj'ch v'davkoch;

Mikľo' mal alebo stredn podnik alebo MSP _ znamená podnik r,rymedzen ' v prílohe

č. l Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651lz0|4 zo 17 ' jina2014 o lyhlásení určit 'ch kateg rií
pomoci za zlučitel'né s vnlitom ,m trhom podl'a článkov l07 a l08 zmluvy' ak v príslušnej

schém pomoci nie je uveden inak;

Monitorovací v 'bor _ orgán zriadeny riadiacim orgánom pre program v s lade s článkom
47 a nasledujĺrcich všeobecného nariadenia, ktorj, skťrma všetky otazky ovplyv uj ce

vykonnosť programu wátane záverov z presk mania {konnosti. Monitorovací v- bor
poskytuje konzultácie, skrima a schvaľuje všetky náwhy riadiaceho orgánu na zmenu
programu. Monitorovací v'bor pre program v rĺĺmci ciel'a Eur pska zemná spolupráca
zriaďujtl členské štáty z častnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zŕrčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 o

Kohéznom fonde, ktoľ'm sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č' 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 130li2013 o

Eur pskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitn ch ustanoveniach tj'kajticich sa ciel'a
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrušuje nariadeníe (ES) č. l 080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) č. |3O2l2Ol3,krorym
sa mení nariadenie (ES) č. l082/2006 o Eur pskom zoskupení zemnej spolupráce (EZÚS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania tak; chto zoskupení;

Nariadenie l303 alebo všeobecn nariadenie - nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady
(EU) č. 1303/2013' ktor'm sa stanowjil spoločné ustanovenia o Eur pskom fonde
regionálneho rozvoja, Eur pskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Eur pskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Eur pskom námomom a rybárskom fonde
a kton m sa stanowjri všeobecné ustanovenia o Eur pskom fonde regionálneho rozvoja,
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Eur pskom sociálnom fonde, Kohéznom íonde a Eur pskom niĺmomom a rybárskom

fonde' a ktor m sa zrušuje nariadenie Rady (Es) č' 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) č. 130412013 o

Eur pskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eur pskeho paĺlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo d a 15.

mája 2O|4 o Eur pskom námornom a rybárskom fonde a aušení nariadení Rady (ES) č.

232812}03, (ES) č. 86l/2006' (Es) č. 1198/2006 a (ES) č. 7911200'7 anariadenia

Eur pskeho paľlamentu a Rady Go č. l255l2o11

Nariadenia kjednotliv m eurĺ pskym štrukturálnym a investičn m fondom alebo

nariadenia kjednotliv m EŠĺF - Zahr aj pre ričely tejto Zmluvy oposky'tnutí NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 anariadenie 508;

Nariadenie 2olEtl046 - Nariadenie Eur pskeho paÍlamentu a Rady (EU' Euratom)

č.2018/1046z i8.jrtla2018,orozpočto\..chpravidlách,ktorésavzťahujrinavšeobecnj'
rozpočet Únie, ozrnene nariadení (EU) č.129612013, (EÚ č' 1301/2013, (EU) č.

|3o3l2o13, (EÚ) č. 1304/2013, (Eo č. |3o9l2}13' (EU) č. l3l6/20l3' (EU) č. 22312014,

@Ú) č. 283DO14 a rozhodnutia č. 54't/2ol4TÚ a o zrušení nariadenia (EU' EuÍatom)

č.966/2012;

Nenávratn finančn prĺspevok alebo NFP _ suma finančn 'ch prostriedkov poskytnuta

prijímatel'ovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajrilca zo Schválenej žiadosti o NFP,
podl'a podmienok Zm|uvy o posk}tnutí NFP, z verejn ch prostriedkov v sllade s platnou

prármou pravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole

aaudite azákonom orozpočtov'ch pravidlách). Maximálna v ška NFP lrypl va

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstawje určité % z Celkov'ch oprávnen ch

vj'davkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt vsĺlade spodmienkani Yyzvy.
Skutočne vyplaten 'NFP predstaluje určité % zo Schválen ch opravnen ch v'davkov
Vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v stilade s podmienkami V zly a po zohľadnení

ďalších skutočností l'ypl vajlicich zo Zm|uvy o poskytnutí NFP; vj'ška skutočne

v}plateného NFP m Že bl rormá alebo niŽšia ako v'ška maximálnej v šky NFP.

Neoprávnené v davky _ v davky Projektu, ktoré nie sli oprárĺren 'mi v davkami; ide

najmä o vj'davky, ktoré sli v rozpore so Zmluvou o posky'tnutí NFP (napr. vznikli mimo

obdobia opráurenosti v'davkov, patria do skupiny vj'davkov neopráutenej na

spolufinancovanie z prostriedkov Integrcvaného regionálneho operačného programu'

nes visia s činnost'ami nelyhnutn 'mi pre lispešnri realizáciu a ukončenie Projektu, alebo

sli v rozpore s in mi podmienkami pre oprármenosť v davkov definovan 'ch v článku 1 4

VZP)' s v rozpore s podmienkami príslušnej V zly alebo s vrozpore sprárĺryni
predpismi SR a pravnymi akEni EÚ.

Nezrovnalost'- akékoľvek porušenie práva Eur pskej nie alebo vnritľoštátneho práva

ľj,kajliceho sa jeho uplat ovania, bez ohľadu na to, či prárĺra povinnosť bola prernietnuta

do Zmluvy o posk}'tnutí NFP' pričom uvedené porušenie vypl 'va z konania alebo

opomenutia hospodarskeho subjektu áčast ujriceho sa na vykonávaní EŠIF, d sledkom

čoho je alebo by mohol by' negatívny dopad na rozpočet Eur pskej rinie zaťažením

všeobecného rozpočtu Neoprávnen m v'davkom. Na ličely spráwej aplikácie podmienok

definície nezrormalosti stanovenej naríadením Eur pskeho parlamentu a Ra<ly (EU) č.

13o3l2o13 sa pri posudzovaní skutočností azisten 'ch nedostatkov pod pojmom

nezrornalosť rozumie aj podonenie z nezÍowalosti;

Okolnost'lylučujrica zodpovednost'alebo oVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od

v le, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bnĺni jej v splnení jej povinnosti, ak
nemoŽno rozumne predpokladať, že by Zm|uvlá strana tuto prekážku alebo jej následky

odvnítila alebo prekonala' a ďalej že by v čase vzrriku záväizku ttito prekaŽku predvídala.

Účinky okolnosti vylučujlicej zodpovednosť sri obmedzené iba na dobrl pokiaľ trvá

prekážka" s ktorou sri tieto ličinky spojené. Zodpovednosť Zmlur'nej strany nevylučuje

preklážka, ktorá vmikla z jej hospodarskych pomerov. Na posirdenie toho, či určitá udalosť

se oYZ, sa pouäje ustanovenie $374 obchodného zákonníka austálené v klady a

judikanÍa k tomuto ustanoveniu'

V zrnysle uvedeného udalosť, ktonĺ mä byť ovZ, musí spĺ ať všetky nasledowé
podmienky:

(D dočasn 'charakter prekaŽky, ktor bĺani Zmlurĺrej sĺane plniť si povinnosti

zo záv'äzku po určitri dobq ktoĺé inak je možné splniť a ktorj' je zakladn m
rozlišovacím makom od dodatočnej objektĺvnej nemožnosti plnenia, kedy
povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia

má ŕval ', nie dočasn 'charakter,

(il) objektívna povaha, v d sledku čoho oVZ musí byť nezávislá od v le
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie olplyvniť,

(iii) musí mať takil povahu, že brrini Zmlurĺrej strane v plnení jej povinností, a to

bez ohľadu na to, či ide o prálĺre prekažky, prírodné udalosti alebo ďalšie

okolnosti vis maior,

(iv) neodwátiteľnosť, v d sledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že

Zmluvruĺ strana by mohla tlito pĺekĺížku odwátiť alebo prekonať, alebo

odwátiť alebo prekonaťjej následky v rámci lehoty, po ktoru ovz trvá,

(v) nepredvídatel"nosť, ktoru možno povaŽovať za prevkáuant:, ak Zmluvná
strana nemohla pri uzawetí Zmluvy o poskynutí NFP predpokladať' Že

k takejto prekrážke d jde, pričom sa predpoklada' že povinnosti lrypl vaj ce
zo všeobecne-závižn ch pnírmych predpisov SR alebo priamo ričinn ch
právnych aktov EÚ sli alebo majri by každému známe.

Z'a ovz na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za

oVZ sa nepovažuje plynutie leh t v rozsahu' ako vypl 'vaj zprávnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ;

opakovan 'v sk}turčitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené v davky - v davky, ktoré skutočne vznikli aboli uhradené Prijímateľom
v stivislosti s Reďizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o posky'tnutí NFP, ak spĺ ajli
pravidlá oprár,ĺrenosti v'davkov uvedené včliíĺku 14 YZP; sohľadom na definíciu

Celkovj,ch oprávnen 'ch'v davkov, v ška oprávnen ch v davkov m Že byť rovná alebo

nižšia ako v'ška Celkov ch oprávnen ch v davkov a sričasne lorará alebo lyššia ako vj'ška
Schválen ch oprávnen ch v'davkov.;

orgán auditu - nrírodn ', regionálny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt

verejnej správy, ktor je funkčne nezávisl ' od riadiaceho orgánu a certifikačného orglínu.

V podmienkach Slovenskej repubtiky plní rilohy organu auditu Ministerstvo financií SR,

okrem orgánu auditu učeného vládou SR;



JL4rrUvglrEJ llarrilvlllttl EuupšKono parlamenlu a Kaoy (tUJ c.
1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností azisten: ch nedostatkov pod pojmom
nezrormalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

oÍgán zapoien ilo riailenia, auditu a kontroly EŠIF vľáÍane finančného ľiadenia _je

vs lade so Všeobecn m nariadením aNariadeniami kjednotliv m EŠIF, príslušnymi

uznereniamí vlády SRjeden alebo viacero z nasledovn1 ch orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR'

c) CKO,

d) Ceĺifikačn organ'

e) Monitorovací v. bor,

f) orgán auditu a spolupracujťlce orgány'

g) orgán zabezpečujrici ochranu finančn 'ch záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci organ,

j) Sprostredkovateľslc' orgrĺn;

Platba - finančn , prevod prostriedkov, príspevku ďebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu _ npzrormalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo s dneho

konania na vnritroštatnej rirovrri s cieľom zistiť existenciu myselného správania, najmä

podvodu podľa čl. l ods. l písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe č1. K.3 Zmluvy o

Eur pskej nii o ochrane finančn 'ch záujmov Eur pskych spoločenstiev. Podozrenie

z podvodu nie je totožné s trestn m činom podvodu podľa ziĺkona č. 300/2005 Z. z- trestny

zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru lrypracovaného na základe

čl. K.3 Zmluvy o Europskej nii o ochrane finančn ch záujmov Eur pskych spoločenstiev

je subsumovan ' pod trestn čin poškodzovania Íinančn ch záujmov Eur pskej nie.

Podstatná zmena Projektu -máv znarn uveden 'včlánku 7l všeobecného nariadenia'

ktor je ďalej precizovan 'touto Zmluvou o poskynutí NFP (napr. článok mluly, članok
2 odsek 3 až 5 YZP, članok odsek 4 VZP) a ktoÚ m že bl predmetom v kladu alebo

usmemení uveden 'ch v Prárĺrych dokumentoch rry'dan 'ch Komisiou' CKo, Riadiacim

orgánom' Sprostredkovateľsk m orgánom alebo in m, na to oprármen 'm subjektom, ak bol

príslušn predpis alebo Právny dokument Zverejnen '.

Podstatná zmena Projektu, ktorého sičastbu je investícia do infraštrukhiry alebo investícia

do vj,roby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavn 'ch aktivít PÍojektu do uplynutia
piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného

v pravidlách o štátnej pomocí, ak sa v rĺímci Projektu poskyuje pomoc' d jde v Projekte

alebo v srivislosti s ním k niektorej z nasledujricich skutočností:

a) skončeniu alebo pÍemiestneniu vjĺobnej činnosti mimo opráWené miesto

rea|izácie Projektu, t.j. d jde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku

spočívajricej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu'

b) zmene vlastníctva položky infraštruktury, ktorá poskytrrje Prijímateľovi alebo

tĺetej osobe neoprármené zv'hodnenie, bez ohľadu na to, či ide

o s kromnopráwy-subjekt alebo orgrín verejnej moci,

c) podstatnej zrnene Pľojektu, ktorá olplyv uje povahu alebo ciele Projektu alebo

podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom' v akom bol Projekt

schválen ''

okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Podstatná Zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 ĺokov od Finančného ukončenia

Projektu d jde k presunu vj,robnej čimosti, ktoÉbola sirčasťou Projektu, mimo EU, okĺem
prípadu' ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci' obdobie

10 rokov nahradí doba platná na zaklade pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade' ak sa príspevok poskytuje z Eur pskeho sociálneho fondu' alebo ak s častbu
Projektu nie je investícia do vĺoby, ani investícia do infraštruktriry, Podstatná znena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľn ch
pravidiel o štátnoj pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni vj. obná činnosť

v rámci obdobia stanoveného v r'chto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generuj ce príjem _ predstawje zmenu,

v ridajoch zadávan ch do Finančnej anal 'zy, ktorá spÔsobí zrnenu (pokles) Miery Íinančnej

medzery o 25%o a uac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovn de - de , ktorjm nie je sobota, nedeľa alebo de pracormého pokoja v zmysle
zäkona č- 241/1993 Z' z. o štátnych sviatkoch' d och pracovného pokoja a pamätn 'ch
d och v mení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímatel'a vypl vaj práva a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiež Právny dokument - pĺedpis, opatrenie, usmemenie, rozhodnutie alebo

ak 'kol'vek in prármy dokument bez ohľadu na jeho náeov, pránu formu a procedrlru

(postup) jeho vydania alebo schváleni4 ktor bol vydan ak mkol'vek organom
zapojen m do riadenia, auditu a kontroly EŠIF wátane finančného riadenia ďalebo ktor'
bol vydan'na základe avsrivislosti so všeobecn 'm nariadením alebo Nariadeniami

k jednotliv m EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnen ;

Pľávne predpisy alebo právne akty EÚ - pre ričely Zmluly o poskytnutí NFP zahr ajri

primĺĺme pramene práva EÚ (najmä zak}adaj ce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie,

pripojené k znluvám; dohody o pristupení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Euĺ pska rada s

ciel'om zabezpečiť hladké fungovanie EU); sekundáme pÍamene práva EÚ (nariadenia,

smemice, rozhodnutia, odporučania astanoviská) a ostatnédokumenty, zktor'ch
lrypl vajri práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Pľávne predpisy SR _ všeobecne zäväzné prävne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajrice sk manie - prebiehaj ce posudzovanie sriladu poskytovania príspevku

s práw;ĺni predpismi SR a EÚ a in mi príslušn 'mi podzákonn mi predpismi, resp.

zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačn m orgánom, orgánom auditu alebo

in'mi vecne pĺíslušn mi orgánmi SR aEU (napr. Úrad pre veĺejné obstarávanie,

Protimonopoln ' lirad, Eur pska komisia atď.) z d vodu vzniku pochybností o spáWosti,
oprávnenosti a zákonnosti v davkov' samotn v kon kontroly (finančnej kontroly),

overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za pľebiehaj ce
skimanie, a to až do momentu, pokial' neexisruje pochybnosť o spnírmosti, opľávnenosti

alebo zrĺkonnosti vj'davkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovan m náwhom sprály
alebo náwhom zistení;

Preddavková platba - rihrada finančn 'ch pľostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnub ch tovarov, poskytnutím služieb
alebo lykonaním stavebn ch prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,áloha
alebo pľeddavok" a pre doklad, na základe ktorého sa rihrada realizuje sa používa aj pojem

''zálohová 
faktura alebo preddavková fakturď';
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Predmet Projektu _ hmotne zachyÍitel'ná (zaznamenaĺe|'ná) podstata Projektu (po
Ukončení realizácie hlavn; ch aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotn; v stup realizácie
Projektu), ktorej nadobudnulie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity
opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; m že íst'napríklad o stavbu' zaiadenie'
dokumentáciu, in vec, majetkoui hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt m že
zahÍŕĺať aj Viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací ver - pe ažné prostriedky posk}'tované Financujricou bankou Prijímatel"ovi,
ktoré svojim čelom slrižia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia
na zák|ade takej zmluvy o vere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide
o preklenovací ver;

Prioritná os _ jedna z priont stratégie V oP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom
srivisiacich operácií (aktivít) s konkrétn}mí, merateľn mi ciel'mi. V prípade Eur pskeho
námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateth _ je vzmysle Systému riadenia EŠlF záviizn1'm riadiacĺm
dokumentom, ktor' vydáva Posk}tovatel' a ktoľj' predstavuje procesnjl nástroj popisuj ci
jednotlivé Ílízy implementácie projektov;

Projekt generuj ci príjem _ v zmysle článku l odsek 1 všeobecného nariadenia kďd '

projekt zahr uj cí investíciu do infraštrukt ry' ktorej pouŽívanie je spoplatnené a priamo
hradené užívatel'mi' alebo každ ,projekt zahr ujrici predaj alebo prenájom pozemkov alebo
stavieb, alebo každé poskyovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 6l všeobecného
nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je možné dopredu objektívne odhadn ť príjem podl'a článku 6l odsek 3 všeobecného
nariadenia. V takom prípade projekty majri spracovanri Finančn anal 'zu pre
referenčné obdobie, kton_ŕm je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie
Udržatel'nosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ
sleduje, či nedochádza k zmenám v dajoch pouŽiť'ch pri v počte Finančnej anal zy.
Pre tieto Projekty generujrice príjem Príjímaĺel' predkladá aktualÍzovanli Finančnri
anal 'zu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou
spríznakom ,,záverečná". Rozdiel zisten ' zaktualizovanej Finančnej ua|yzy je
Prijímatel'povinn ' vrátiť v srtlade s postupmi uveden1 mi v Zmluve o posky'tnutí NFP,
najmä v článku l0 VZP' alebo

b) nie je moŽné dopredu objektívne odhadn t' príjem podl'a článku 6l odsek 6
všeobecného nariadenía. V takom prípade projekty nemaj spracovanri Finančnri
anal 'zu, avšak počas referenčného obdobia, ktor m je pre tieto Projekty generujrice
príjmy obdobie Realizácie Pľojektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po
Finančnom ukončení Projektu' sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generuj ce príjem Prijímatel' rypracrlva Finančn anal; zu s kalkuláciou
Čist 'ch príjmov' ktoru predkladá spolu s tretbu Následnou monitorovacou spľávou'
V prípade zistenia Čist 'ch príjmov je Prijímatel'povinn , vrátiť Posk},tovatel'ovi tieto
Čisté príjmy podl'a postupov uveden ch v Zm|uve o poskynutí NFP, najmä v článku
l0 VZP' Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu
nie je dotknutá povinnost' Prijímatel'a predkladat' Následné monitorovacie správy až do
ukončenía obdobia UdrŽatel'nosti Projektu;

Projekty generujrice príjmy s aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia
vyváraj ce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktor,ch Celkové oprávnené v'davky
s rovné alebo niŽšie ako l 000 000 EU& avšak vyššie ako l00 000 EUR. Čist príjmy

V}tvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od opráwen; ch v'davkov
projektu pri ukončení realizácie pro.|ektu. Prijímatel' má povinnosť monitorovat' čisté
príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat'ích v záverečnej monitorovacej správe,
rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najnesk r pred schválením záVerečnej Žiadosti o
platbu.

Všade tam, kde sa V texte tejto Zmluly o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generuj ci
príjmy, tento pojem zahr a všetky typy vyššie uveden ,ch Projektov, pokiaľ to zjavne
neodporuje obsahu alebo ričelu konkĺétneho ustanoVenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu až po
Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivit Projektu _ realizácla Všetk 'ch hlaw 'ch ako aj podpom 'ch Aktivít
projektu v s lade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve
o poskytnutí NFP používa ltedy, ak je potrebné vyjadrit' vecn stránku Realizácie aktivít
Projektu bez ohľadu na časornŕ faktor;

Realizácia hlavn ch aktivít Projektu _ zodpovedá obdobiu, tzv. fuzickej ĺealízácie
Projektu' t. j. obdobiu, v nímci ktorého Prijímateľ realízuje jednotlivé hla\.né Aktivity
Projektu od Začatiarcalizácte hlaw 'ch aktivít Projektu, najsk r však od 01.0l.2014, do
Ukončenia realízácie hlavn 'ch aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavn 'ch
aktivít Projektu zodpovedá oprárnenému obdobiu stanovenému vo V:ŕzve na predkladanie
Žiadostí o NFP, v d sledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanoven
v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.|2.2023;

Riadiaci orgán alebo Ro - orgán štátnej správy alebo zemnej samospravy poverenjl
Slovenskou republikou, ktor 'je určen na realizáciu operačného programu a zodpovedá za
riadenie operačného programu v srilade so zásadou riadneho finančného hospodárenia
podl'a článku l25 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovan ' pre každ ' oP'
V podmienkach SR v srilade s $ 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace
organy vláda SR, ak v tomto ustanovení nieje uvedené inak. Akje to Ličelné, Riadiaci orgán
m Že konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľsk ho organu';

Riadne - uskutočnenie (prárĺreho) rikonu v s lade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
právnymi predpismi SR a právnymi aktni EÚ a s Príručkou pĺe Žiadateľa v ĺímcĺ V ,zvy
a jej príloh, Príručkou pre Prijímatel'a, príslušnou schémou pomoci, akje sričastbu projektu
posk}tnutie pomocí, Systémom finančn ho riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Práw1mi
dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci ''de minimis'', spoločne aj ako ,,schémy
pomoci" _záväzné dokumenty, ktoľé komplexne upravujri poskyovanie pomoci
jednotliv'm príjemcom podľa podmienok stanovenjlch v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadost' o NFP _ žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená
Posk}tovatel'om vrámci konania ožiadosti vzmysle $ 19 odsek 8 zákona opríspevku
z EŠIF a ktoľá je uložená u Poskyovateľa;

Schválené oprávnené v davky - skutočne vynaložené, od vodnené a riadne preukĺizané
oprávnené v davky Prijímateľa schválené Posk},tovateľom v rámci predložen ch Žiadostí
o platbu; s ohl'adom na definíciu opráwen 'ch vj,davkov, vj.ška Schválen 'ch oprávnen 'ch
v'davkov m že by'rovná alebo nižšía ako v ška oprárĺren 'ch v davkov;

Skupina v davkov _ v'davky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení
Ministerstva financií SR, ktormi sa ustanowjli podrobnosti o postupoch čtovania.
Skupiny opráwen' ch v davkov su definované prostĺedníctvom číse]níka opnvnen ,ch



v}'tváraJuce clste priJmy poČas Reallzácle Projektu, ktor ch Celkové oprárnené vj'davky
sli ror.né alebo nižšie ako l 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

ĺydavkov, ktory tvori prilohu č. l Metodického pokynu CKo na programové obdobie 2014

2020 č. 4 k číselníku oprávnen1 ch v davkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti _ dokument, na základe ktorého je Zdokumentované
podozrenie Z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrowalosti vjednotliv ch štádiách v'voja
nezrowalosti v ITMS2014+;

sprostredkovatel'sk oľgán ďebo So - ministerstvo, ostatn ' stredn ' organ štámej

správy, samosprávny krE' obec ďebo iná prár,nická osob4 ktorá má odbomé, personálne a

materiálne predpoklady na plnenie určiť'ch loh Ro podľa članku 123 odsek 6

všeobecného nariadenia a v srilade s $ 8 zákona o príspevku z EŠIF, v srilade s poverením

podl'a písomnej zmluvy uzalretej s Ro. V srilade s rrznesením zo dŕn 14. mája 20l4 je So
pre Integrovan 'regionálny operačny program (ďalej aj ako,'oP")' ktorj'lykonáva lohy
v mene a na čet Ro. V prípade, ak posky'tnufj' príspevok zahr a poskynutie pomoci, So
koná ako vykonávateľ pomoci poskyovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie

riloh So je predmetom zmluvy o lykonávaní časti riloh Riadiaceho orgánu

Sprostredkovateľsk m orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom Zo strany

Ro na So opráv ujriceho So na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydan ' CKo, ktorj, predstaluje srihrn pravidiel,
postupov a činností, ktoré sa uplat uj pri poskytovaní NFP a ktoré sri závžĹzné pre všetky

z častnené subjekty; pre čely Zmluvy o poskytnutí NFP je záv?ĺzná vždy aktuálna

Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo vnadviiznosti aj na

interpretačné pĺavidlá uvedené v člĺinku l odsek 1 '3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené
platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v slilade s kapitolou
1 . 2 odsek 3 , písmená. a) až c) Zäk|adné ustanovenia a rozsah aplikácie;

systém finančného riadenia štruktunĺlnych fondov, Kohézneho fondu a EurĺĎpskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 alebo systém
finančného riadenia _ dokument lydan 'CertÍÍikačn 'm orgánom, ktor'predstavuje stihm
pravidiel, postupov a činností financovania NFP. systém finančného riadenia zahr a

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie arealizäciu toku finančn 'ch prostriedkov,

ričtovanie, v'kazníctvo amonitorovanie finančn 'ch tokov, ceItifikácíu avysporiadanie
finančn 'ch vzťahov voči Slovenskej republike a voči Eur pskej komisii; pľe čely Zmluly
o poskynutí NFP je záviizná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na

webovom sídle Ministerstva financií SR;

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

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejn 'ch zdrojov podniku podľa článku l07
odsek l Zmluvy o fungovaní EÚ' ktorá naruša s t'aŽ alebo hľozí naľušením sítaže tym, že

zv'hod uje určité podniky alebo vĺobu určif'ch druhov tovarov a m že nepriaznivo

or.plyvníť obchod medzi člensk mi štátmi EU. Pomocou sa vo v zname uvádzanom v tejto

Zmluve o posk}'tnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štáĺm pomoc. Povinnosti
zmluvn ch strán, ktoré pre ne lrypl 'vajri z práweho poriadku SR alebo z právnych aktov
EÚ ohl'adom štátnej pomoci, zostávaj plnohodnotne aplikovatel'né bez ohl'adu na to, či
ich Zmluva o poskynutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Pro.|ektu Prijímatel'a'

zahr ajricom posk}tnutie pomoci' ako aj bez ohl'adu na to, či sa Prijímatel'považuje podľa
prárĺrych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprárĺry subjekt alebo subjekt

s kromného pnĺva;

Účastníci projektu - osoby priamo zričast ujrice sa Aktivít Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích progÍamov' častníci sociiílnych programov),
pričom platí, že na každého ričastníka Projektu sa viažu vj'davky projektu. Účastníkmi

DKupIna vyoavKov - \ryoavKy rolnÍrKeno cnaraKteru zoslopene na zaklade opatreni
Ministerstva financií SR, ktormi sa ustanowjli podrobnosti o postupoch ličtovania.
Skupiny opráu:en ch v davkov sli definované prostredníctvom Číselníka oprávnen 'ch

projektu nie sir členovia projektového tímu (riadiaci a administĺatírni pracormíci, \ektori'
sociálni pracomíci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajil v sledky projektu,

ale nez čast ujti sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameran1 ch na lrydanie
publikácií používatelia t'j/chto publikácií);

Účtovn doklad - doklad definovan ' v $ 10 ods. 1 ziĺkona č. 431ĺ2oO2Z. z. o ĺtčtovníctve.
Na čely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj ,,ŽoP") sa vyžaduje splnenie náležitostí
definovan 'ch v $ 10 ods. l písmena a) až f) pĺedmetného zákon4 pričom za dostatočné
splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímatel'a vŽoP včasti
Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. la) Systému finančného riadenia. V srivislosti
s postupením pohl'adávky sa z pohl'adu splnenia požiadaviek všeobecného naiad,enia za
ričtovn doklad, ktorého d kazná hodnota je rormocenná fakhiram' povaŽuje aj doklad
preukazuj ci vykonanie započítania pohľadávky azáv'á*u; Rozdielne od prvej vety tejto

definície sa, na ričely predkladania ŽoP v pipade využívania preddavkov ch plaĺieb, za

čtovn doklad považuje doklad (tzv' zálohová alebo preddavková faktuĺa)' na základe
ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udľžatelhost' Projektu (alebo obdobie Udržatelhosti Projektu) - udržanie
(zachovanie) vsledkov realizovaného Projektu definovan ch prostredníctvom

Meratel'n'ch ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udržatel'nosti
Projektu) ako aj dodržanie ostatn 'ch podmienok vypl 'vajticich z članku 7l všeobecného
nariadenia. obdobie Udržateľnosti Projektu sa začina vkalendámy de , ktor'
bezprostredne nasleduje po kalendámom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu
Projektu; obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre ričely tejto Zmluly o poskytnutí NFP päť

rokov;

Ukončenie realizácie hlavn ch aktivít Projektu _ pĺedstawje ukončenie av. fyzickej
realizácie Projektu. Realizácia hlavn ch aktivít Projektu sa považuje za ukončen
v kalendámy de , kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa nealizovali všetky hlawé Aktivity PÍojekfu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončen '/ dodan Prijímateľovi' Prijímatel'ho
prevzal a ak to vypl va z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do
predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktor je hmoÍnezachytiÍeľn ,
sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré maj
alebo m žu mať vplyv na funkčnosť' resp' právoplatného rozhodnutia o
predčasnom užívaní. ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť

kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom

užívaní je Prijímateľ povinn preukĺízať Poskytovateľovi Bezodkladne po

nadobudnutí jeho právoplatnosti, najnesk r do predloženia pruej Následnej
monitorovacej spnívy Projektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacim protokolom/dodacím listom/in m vhodn1m
dokumeĺrtom, ktoré si podpísané, ak je Pĺedmetom Projektu zariadenie,

dokumentácia' iná hnutel'ná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom

z dokumentu alebo doloŽky k nemu (ak je vydan tretbu osobou) musí
lypl'vať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom auvedenie Predmetu
projektu do uŽívania (ak je to s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné),
alebo
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(iii)predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajri
alebo nem žu mať lplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projettu;
Prijímatel'je povinn ' do skončenia obdobia Udržateľnosti Projektu uviesŕ
stavbu do riadneho uŽívania, čo preukiíže príslušn m piávoplatn;7m
rozhodnutím, alebo

(iv) in 'm obdobn 'm dokumentom, z ktorého nepochybn ,m, určiľj,m
a zrozumitel'nym sp sobom vypl va, Že Predmet Projektu bol odovzdán '
Prijímatel'ovi, alebo bo1 so s hlasom Prijímatel'a sfunkčnen ,alebo aplikovan.
tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet projektu nie je hmotne zachyitel,n . (zaznamenatel,n<J), splnenie
podmienky Prijímatel'preukazuje podl'a článku 4 odsek 6 VZP alebo inÝm
vhodn'm sp sobom, ktor'nie je osobitne formalizovan,, suvedením d a, ku
ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom sričastbu
uvedeného konu Prijímatel"a je dokument od vod uj ci ukončenie poslednej
hlavnej Aktivity projektu v deri, kton ,je v om uveden .

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ričely Ukončenia
realizácie hlavn; ch aktivít Projektu považuje za splnenti jej splnením ire najnesk r
ukončovan ' čiastkov Predmet Projektu, pričom musí by' s časne splnená aj pre sk r
ukončené Predmety Projektu. T; m nie je dotknutá možnost' skoršieho ukončeniajednotliv ch Aktivít Projektu za ričelom dodržania leh t uveden ,ch v Prílohe č- 2
k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas _ konanie v srilade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskynutí NFP, v Právnych
predpisoch SR a právĺlych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadatel'a, vo Yyzve, v Príručke pre
Prijímatei'a' v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahr a poskynutie pomoci' v Systéme
finančného riadenia" v Systéme riadenia EŠIF a v ostatn 'ch ľnívnych dokumentoch;

Vecn príspevok _ vecné plnenie zrea|ízované Prijímatel'om vo forme poskytnutia prác,
tovarov, služieb, pozemkov a nehnutel'ností' ktoré je opráwené bez r.ykonania finančnej
rihrady, a to za splnenia podmienok uveden ,ch v článku 9 Všeobecného nariadenia;
bližšie pravidlá pre opľáVnenost' Vecn 'ch príspevkov vypl vajri z Metodického pokynu
CKo č' a Právnych dokumentovvydan 'ch Poskyovatelbm pre ričel stanovenia metoďky
vyrržitia vecn ch príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanow.ie podl'a metodiky
Posk}'tovatel'a pri dodľžaní pravidiel vypl 'vaj cich z článku 69 Všeobecného nariadenia
a ostatn ,ch dokumentov uveden;y'ch v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo VO - postupy obstarávania služieb' tovarov a stavebn] ch prác
vzmysle zákona o Vo, alebo podl'a zákona č.2512006 Z- z. overeinom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektor'ch zákonov v znení neskorších predpisov s činnostbu do
17.04.2016, v s vislosti s berom Dodávatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza
pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom v zname obstarávania služieb, tovarov
a stavebn; ch prác, t'j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstarávanÍa podl'a Zákona o Vo,
zahr a aj iné druhy obstaráVania (u-y'beru Dodávatel'a) nespadajrice pod Zákon o Vo' ak ich
právny poriadok SR pre konkrétny prípad prip štä (napr. zákazky podl'a $ 1 ods. 2 až 14
zákona o Vo alebo zäkazky vyh|ásené osobou' ktorej verejn obstaráVatel' poskyne 50%a menej finančn ,ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavetnych pľác a
posk},tnuÍie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt _ kaŽd ' subjekt, ktoď sa ľiadi verejn; m právom v zmysle článku
2 odsek l bod 4 smemice Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚj zol,+ĺz+ĺrÚ z ža. r"a*i^

20l4 o verejnom obstarávaní a o znršení smernice č. 2004/1 8/ES v platnom znení a každé
eur pske zoskupenie zemnej spolupráce znadené vsrilade snariadením Eur pskeho
parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 vplatnom znení alebo
vzniknuté podľa zákona č.9o/2oo8 Z. z. oeur pskom zoskupení zemnej spolupráce
a o doplnení zákona č. 54o/2OOl Z. z. o šĺátnej štatistike v znení neskoršícn prepisov, uez
ohl'adu na to, či sa eu pske zoskupenie rlzemnej spolupráce považuje poálä-právnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnoprárĺry subjekt alebo subjekt s komnéĹo prjva;
Vládny audit - srihm nezávisl 'ch, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uist,ovacích
a konzultačn 'ch činností zameran ,ch na zdokonal'ovanie riadiacich a kontrolnÝch
procesov vykonávan: ch podl'a zákona č.357Do15 Z' z. ofinančnej kontrole
a audite a in 'ch aplikovatel'n 'ch právnych predpisov so zohl'adnením medzinĺíĺodne
uznávan 'ch audítorsk 'ch štandardov;

V davky vykazované zjednodušen m sp sobom vykazovania - v,davky, kton- ch
forma je stanovená v článku 67 ods. l písm. b) ď d) všeobecného nariadenia a vo vzáhu
ku ktor m podrobnejšie pravidlá ich uplat ovania rypl vajri z člankov 68' 68a a 8b
všeobecného nariadenia. Na v davky vykazované zjednodušen m sp sobom vykazovania
sa neuplatriuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Y zva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
alebo Y zva - v chodiskov' metodick a odbom ' podklad zo strany posk),tovatel'a, na
základe ktorq Prijímatel' v postavení žiadatel'a vylracoval a predložil žiadosť o NFP
Poskyovatel'ovi; určujttcou V 'zvou pre Zmluvné strany je V 'zva' ktorej k d je uveden , v
článku 2 odsek 2.l zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odšek
2.vprĺpade tzv. národn 'ch projektov nahrád'za vyzvanie zvu vzmysle $ 26 odsek 3
Ziíkona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle $28 odsek l
Zäkonao príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavn ch aktivít Projektu - naslane vkalendárnyde , kedy došlo k
začatiu rea|ízircle prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendĺímyĺn d om:

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

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávatel,a, a]ebo
nadobudnutím činnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uza*etej s DodáVatel,om' akpríslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky,
alebo

(iii) začatia poskyovania služieb ľj.kajricich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia vj'skumnej ďalebo v,vojovej rilohy v rámci Projektu, alebo
(v) začatia rea'izácie inej činnosti v rĺímci prvej hlavnej Aktivity v s lade s Vyzvou,
ktoru nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlar,ná Aktivita uvedená
v Prílohe č' 2 Zm\uvy o posk}tnutí NFP,

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

Pre lylričenie nedorozumení sa vj'slovne uvádza, že vykonanie akéhokol,vek konu
vztähujliceho sa krealizácii Vo nieje Realizáciou hlavnj,ch aktivít Projektu, apleto Vo
vzt'ahv k Začatiu Íealizácie hlavny ch aktiVít Projektu nevyvoláva prálĺle d sledky.
Začatie ĺealizácíe hlavn 'ch aktivít Projekfu je rozhoduj ce pre určenie obdobia pre vznik
opráwen 'ch v''davkov, s vj'nimkou podpom 'ch Aktivít, ktoré sa vecne viaŽu k hlavn ,m
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po rcalizácii hlarĺr;Ích Aktívít ProjeĹtu



Verejnoprávny subjekt - každ subjekt, ktorj' sa riadi verejn m pĺĺvom v zmysle článku
2 odsek l bod 4 smernice Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) zO14/2a/EÚ z 26. februáĺa

Aktivitám aktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavn 'ch Aktivít Projektu

dokumentom, zktorého pre neho vyplj'vajit alebo m Žu vypl vať práva apoviĺmosti,
oboznámiť azosiiladiť s jeho obsahom svoje činnosti apostavenie ato od okmihu
Zverejnenia alebo od neskoĺšieho okarnihu' od ktorého Zverejnen Právny dokument
nadobrida ričinnosť' ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie su Stanovené

osobihé podmienky, ktoré s záviizné. Poskytovateľ nie je v Žiadnom prípade povinn
Prijímateľa na takéto Prárme dokumenty osobitne ajednotlivo upozor ovať. Povinnosti
Poskytovatel'a vypl 'vaj ce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačn 'ch

nariadení tj'kajÍrce sa informovania a publicity ĺ mto zostávaj nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhl'adom na kontext m že v Zmluve o poskynutí NFP používať vo forme
podstatného mena, prídarného men4 slovesa alebo príčastia v príslušnom gIamatickom

tvare, pričom má vždy vyššie uveden v nam;

Žiadost' o platbu alebo ŽoP - dokument, ktor' pozostáva z formuláru Žiadosti a

povinn,ch príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnriť NFP, t.j.

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pome.e. Žiadost'

o platbu qpracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formuliĺra
v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadost' o vrátenie finančn ch prostriedkov alebo ŽoV _ doklad, ktor' pozostáva z
formuláru žiadosti o wátenie finančn 'ch prostriedkov a príloh, na ktorého základe si

Posk}tovateľ uplat uje pohl'adávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktor' má povinnosť

vysporiadať finančné vzťahy v srilade s článkom l0 VZP.

ČHnok 2 VŠEoBECNÉ PovINNosTI PRIJÍMATEI'IA

1. Prijímatel' sa zav'ázuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy oposkynutí NFP tak' aby bol
Projekt realizovan ' Riadne, Včas a v srĺrlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii
aktivít PÍojektu s odbornou starostlivost'ou.

2. Príjímatel' zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a UdrŽateľnosť
Projektu vcelom rozsahu za podmienok uveden'ch vZmluve oposkynutí NFP. Ak
Prĺímatel' realizuje PÍojekt pomocou Dodávateľov alebo in 'ch zmluwe alebo inak

spolupracujricich os b, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žíadnej fáze Real.izácie aktivít Projektu zodpovedn1 za akékol'vek
porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe
podieľaj cej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmlurrnou stranou Poskytovatel'a vo

vztähu k Projektu je Prijímatel'.

3. Prijímatel' je povinn zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu aobdobia
Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej
povinnosti Prijímateľom je podstatn1 m porušením Zmluvy o posk;'tnutí NFP a Prijímateľ
jepovinn'wátiťNFPalebojehočasťvĺiladesčlánkom 10VZPavsiladesčlánkom71
odsek 1 všeobecného nariadenia vo v ške' ktorá je merná obdobiu, počas ktorého došlo
k porušeniu podmienok v d sledku vzniku Podstatnej Zmeny Projektu.

4. V d sledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskynutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti

o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky
obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v slilade s $25 zakona o príspevku z EŠIF
prenesené do Zmluvy o poskynutí NFP, zmena Prijímateľa je moŽná len rn nimočne,

s predchádzaj cim písomn m stihlasom Poskytovatel'a a po splnení podmienok

stanoven ch v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa m že by' schválená
postupom aza podmienok stanoven ch v článku 6 odsek 6.3 zrnluvy pre vj'znamnejšiu
zmenu iba v prípade, ak:

I
-

v mysle d'efinície oprávnen ch v davkov a časov ch podmienok oprávnenosti v 'davkov

na podpomé Aktivity Projektu uvedenych v čIánku 1 4 odsek l písmeno b) VZP;

Začatie Vereiného obstaľávania/obstarávania alebo začatie VO _ nastane vo vzthhu ku
konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledow ch rikonov:

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

b) priVerejn'chobstarávaniach,kdenebolavykonanáprváex-antekontro|asazazačatíe
Verejného obstarávania považuje:

(D odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako vyzva na s(Íaž alebo v zvy na predkladanie
ponrik na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie vj'zvy na predkladanie pon k vybranym záujemcom;

Zákon o íinančnej kontrole aaudite - zákon č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

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

neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o Vo alebo ZVo v prílohe č. 4 'zákon č-

34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektor ch ákonov v znení

neskorších predpisov;

Zákon č. 2512006 z. z. _ zákon č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene

a doplnení niektor'ch zákonov v znení neskorších predpisov (ričinn ' do 17.04.2016);

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

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

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o vere je pre ličely článku 13 ods. l písm. h) VZP vprípade poskytnutia

financovania pre Projekt Zo strany Financuj cej banky zmluva uzatvorená medzi

Prijímatel'om a Financujricou bankou, predmetom ktorej je poskynutie veru

Financujricou bankou Prijímatel'ovi:

a. v s vislosti s financovaním ďalebo spoluÍinancovaním nelyhnutn ch vj'davkov
stivisiacich s Realizáciou hlavn 'ch aj podpom 'ch aktivít Projektu' ktori'ch
v1maloŽenĺe stivisí so Schválenou žiadostbu oNFP aje potrebné za ričelom

dosiahnutia cíel'a Projektu ďalebo technick m zhodnotením Predmetu Projektu
' v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za ričelom zap\alen:n pohľadávok inej banky zo zml'wy uzatvorenej medzi

Prijímatel'om a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla

Prijímatel'ovi ver v rozsahu a na ťrčel podľa odrĺĺŽky lyššie.

Zverejnenie - je lykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktor'm je

Prijímatel' viazan podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle
orgánu zapojeného do riadenia' auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo

akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijímatel' mal možnosť sa s tak mto Prármym
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a) vjej d sledku ned jde k porušeniu Žiadnej z podmienok posk)tnutia príspevku' ako boli

definované v príslušnej vyzve, to znanená, že aj novy Prijímatel' bude spl ať všetky

podmienky poskynutia príspevku, a

b) táto zrnena nebude mať Žiaden negatíVny Vplyv na vyhodnotenie podmienok posk}'ĺnutia

príspevku, za ktorych bol vybranj' Projekt s p vodn;ilm Prijímatel'om V postavení

Žiadaĺefa' a

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny lplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek

2'2 zm|uvy a na čel Zmluvy o poskynutí NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,

pričom Prijímatel' musí preukázat'' Že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímatel' zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala bl nov. m Prijímatel'om, osobitnym

právnym rikonom, ktorého tjčastníkom bude Poskytovatel', Vst pi do Zmluvy

o posk}tnutí NFP namiesto Prijímatel'a, a to aj V prípade, ak V zmysle osobitn ho

právneho pledpisu je tretia osoba, ktorá by mala bl nov'm Prijímatel'om, univerzáln)'ĺn

právnym nástupcom Prijímatel'a.

Ak Prijímatel' porušĺ povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy

o posk}'tnutí NFP a Prijírnatel'je povinn] vrátiť NFP alebo jeho čast' v slilade S článkom 1 0

VZP a v sťrlade s článkom 7l odsek l všeobecného nariadenia vo v'ške, ktorá je merná

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v d sledku vzniku Podstatnej Zmeny

Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektuje aj prevod alebo prechod Vlastníctva majetku obstarávaného

alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktor tvorí srlčasť infraštruktĺrry' ak k nemu d jde

v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budri naplnené aj ďalšie

podmienky pre Podstatn zmenu Projektu lrypl 'vajrice z definície Podstatnej Zmeny

Projeklu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak d jde

k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajricej Vety, ide o podstatné

porušenie Zmluvy o posk}'tnutí NFP a Prijímatel' je povinn;i vrátiť NFP alebo jeho časť

v s lade s článkom l0 VZP a v sr]lade s článkom 71 odsek l všeobecného nariadenia vo

vj,ške, ktorá je rimemá obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v d sledku

vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zm|uvné strany sa Vzájomne zavZĺzujri poskytovať si všetku potrebnli sličinnosť na plnenie

závi,zkov z tejto Zmluvy o posk}4nutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná sÍÍana za lo, že

druhá Z-mluvná strana neposk}tuje dostatočnli požadovanŕr sričinnosť, je povinná ju

písomne vyzvať na nápralu.

7. Prijímatel'je povinn;ĺ uzatváral'zmluvné vzÍ'ahy v slivislosti sRealizáciou Projektu

s tretími Stranami vj'hradnc v písomnej forme, ak Posk}tovaĺel'neurčí inak.

8. Prijímatel' je povinn ' riadit' sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a

komunikácie pre prijímatcl'ov NFP zverejnenou na webovom sídle PoSk}4oVatel'a.

čtánok3 VEREJNÉ oBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TovARov A PRÁC
PRIJĺMATEĽoM

l. Prĺímatel'máprävo zabezpečiť od tretích os b dodávku sluŽieb, tovarov a stavebn ch prác

potrebnych pre realizáciu aktivít Projektu a stičasne je povinn ' dodrŽiavať princĺpy

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti,

vrátane pos denia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality,

činnosti a čelnosti.

2. V závislosti od preukázatel'ného začatia postupu ZadáVania zákazky bude Prijímatel'

postupovat' podľa zákona o Vo (preukazateľne začat; postup po |7.4.2016) alebo zákona

č. 2512006 Z. z. (preukázatel'ne začaty postup do 1].4.2016). odkazy na ustanovenia

zákona č. 2512006 Z. z. sli d'alej v tsxte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímatel' je povinn postupovať pri zadävaní zákaziek na dodanie sluŽieb, tovarov a

stavebn,ch prác potrebnj'ch pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri Zmenách tychto

záka:ziek v s lade so zákonom o Vo alebo v slilade so zákonom č.2512006 Z. z. v závislosti

od preukazatel'ného dátumu začatia postupu zadáVania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona

o Vo alebo zákona č. 2512006 Z. z. na Prijímatel'a alebo danli zákazku nevzťahujri, je

Prijímatel' povinn; postupovat' pri zadávani zátkaziek podl'a pravidiel upravenych

v aktuálnom Metodickom pokyne CKo č' 1 2 (v prípade postupu podl'a zákona č. 2512006

Z.z.podl'aMPCKo č. 12,veĺzia2).Prijímatel'jepovinn; pri zadávanízákaziekpodl'a$
7|7 zákona o Vo ($ 9 odsek 9 zákona č. 2512006 Z. z') postupovať sp sobom upravenym

vkapitole 3.3.7.2.5 Systémuriadenia EŠIF (3'3'7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre

zákazky podla zákona č. 2512006 Z' z.). Prijímateľ je povinn ' postupovať pÍi zadžLvaní

zákaziek s nízkou hodnotou podl'a pravidiel upravenych v aktuáInom Metodickom pokyle
CKo č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 2512006 Z- z. podľa MP CKo č. 14, verzia

2\

4. Prijímatel' je povinn ' zaslať Poskyovatel'ovi kompletn dokumentáciu z obstarávania

tovaroV, sluŽieb, stavebnych prác a slivisiacich postupov v plnom rozsahu cez lTMS 20 l 4+,

ak Posk}tovatel'neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podl'a predchádzaj cej

vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia pŠlp, at< Poskyovatel' neurčí inak.

Kompletnti dokumentáciu Prijímatel' predkladá cez ITMS20I4+, pnčom je povinn '

evidovaťjednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkovj' objem dát zajednu prílohu

neprekročil 1 oo MB. Posky4ovatel' nle je oprávnen poŽadovať predloženie dokumentácie

aj písotnne a rovnako nie je opráwenj' požadovať elektronické predkladanie dokumentácie,

ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2O14+. Rozsah

dokumentácie, ktoru Prijímatel'povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovany v

riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a t}pu zákazky, so zohl'adnením ustanovenia

$ 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti

závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho

e]ektronická podoba vyuŽívaná alebo zverej ovaná aj v in 'ch infomačn 'ch systémoch,

napr. elektľonickych prostriedkoch určenych na zadávanie zákaziek Vo (poznámka:

Prijímatelia sri povinní lryužívať elektronick ' pÍostriedok po 18.10.20l8 v prípade

nadlimitnj,ch a podlimitn 'ch zákaziek Vo). Prijímatel' je v každom prípade povinn v

ITMs2ol4+ najpÍv založiÍ'objekt Vo. Je akceptovateľné, ak Prijímatel'uvedie
proStredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnen v elektronickom

prostriedku použitom na ričely zadávania záka:zky (t ka sa napr. zákuiek zadávan1 ch s

vyuŽit m elektronického trhoviska, kde systém EKS po uawetí zmluvy automaticky

vygeneruje s bor lidajov zachyávajlicich priebeh zadávania zátkazky, vrátane uzavretej

zmluvy) alebo ak Prijímatel' pred\oží cez ITMS2014]' prihlasovacíe ridaje, ktoré

zabezpečia, že Poskytovatel' bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá

v elektroníckom prostriedku (napr. v systéme EVo), a to pre ričely v konu finančnej

kontroly/kontroly. Poskytovatel'j povinn s ohl'adom na podmienky uvedené v predošlej

Veĺe \ryžadovať predloženie dokum entácie cez ITMS 20 1 4+ aj v pnpade zákaziek s nízkou

hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Posky'tovatel'. Prijímatel'

sirčasne s dokumentáciou predkladá Poskyovatel'ovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom

identifikuje Projekt akontľolované obstarávanie služieb, tovarov astavebn1 ch prác.

Srlčast'ou tohto čestného vyhlásenia je sripis všeĺkej dokumentácie predkladanej cez ITMS
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činnosti a ričelnosti.

2014+, avyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je plná, kompletná aje Íotožni!
s originá\om dokumentácie obstarávanía služieb, tovaľov, stavebn ch prác alebo in1ŕch
postupov. Sričasne PnJímate\' vyhlási, že si je vedom , že na základe predloženej
dokumentácie vykoná Poskyovatei' finančn kontrolu ajej možné závery s uvedené v
odseku l4 tohto článku YZP. Y prípade, Že dokmentácia predložená cez ITMS 2014+ nie
je kompletná, Prijímatel' je povinnj, predložit' aj ch 'bajricu čast' dokumentácie cez ITMS
2014+ na základe žiadosti Poskyovatel'a o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa ĺyka aj prípadov, ked' je dokumentácia
predložená cez ITMS 2014+ nečjtz'tel'ná alebo poškodená. ' Vprípade, ak Prijímatel"
nepredloŽí vyhlásenia podl"a tohto odseku, Poskyovateľ ho vyzve, aby tak vykonal
Bezodkladne od dátumu uvedeného vo lryzve Posk},tovatel'a. V prípade' ak Prijímatel'
ktorékol'vek vyhlásenie podlä tohto odseku napriek v zve Poskyovateľa nepredloží, m že
by' uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povínností Prijímateľom, resp'
podstatné porušenie Zmluvy o posky,tnutí NFP. Lehoty na v'kon finančnej kontroly
obstaľávania tovarov, služieb, stavebn] ch prác začínajri plyr ť prvm pracorĺl 'm d om
nasledujlicim po evidovaní príjatej Žiadosti Prijímatel'a o vykonanie kontroly. V prípade,
že Prijímatel'má aktivovaníl elektronickri schránku, m že doručiť PoskytoVatel'oVi žiadost'
o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prĺjímatel'
nemá aktivovanri elektronickri schránku, doručí Poskytovatel'ovižiadosť o vykonanie
kontroly listinne. Prijímatel' je zárove v prípade nadlimitn 'ch a podlímitn ch z{tkaziek
verejného obstarávania povínn 'sprístupniť elektroníckri podobu kompletnej dokumentácie
pre tičely v,konu kontroly/finančnej kontroly Poskytovatel'ovi, a to niadením prístupu do
elektronického prostríedku použitého na elektronickli komunikáciu. S častbu elektronickej
podoby dokumentácie s aj auditné zianamy o všetk 'ch rikonoch vykonan; ch v použitom
elektronickom prostriedku.

5' Poskyovateľ vykoná finančn kontrolu obstarávania tovarov, služieb' stavebn 'ch prác
a srivisiacich postupov v zmysle zíkona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov
upraven ,ch v Systéme riadenia EŠIF v prislušnej verzii. V konom kontroly obstarávania
sluŽieb, tovarov, stavebn 'ch prác a s visiacich postupov Zo strany Poskytovatel'a nie je
dotknutá vj'lučná a konečná zodpovednosť Prijímatel'a ako verejného obstarávatel'a,
obstarávatel'a alebo osoby podl'a $ 8 zákona o Vo ($ 7 zákona č. 2512006 Z. z.) za
vykonanie Vo pľi dodržaní všeobecne záv'äznych právnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov azikladn ch princípov Vo. Rovnako nie je v'konom
finančnej kontroly Posk},tovateľom dotknutá \.j/lučná a konečná zodpovednost'Prijímatel'a
za obstarávanie v prípadoch' ak Prijímatel' nie je povinn ' postupovať podl,a zákona o Vo
(alebo podl'a zákonač.2512006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej
kontroly Poskyovatel'a nie je dotknuté pnávo Posk ovatel'a alebo iného oprármeného
orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas
celej doby činnosti Zmluvy o posk}tnutí NFP ďalebo po ukončení realizácie projektu
v nadväznosti na zistenia, ktoré bud vypl 'vať Z tejto opätovnej kontroly/novej
kontroly/vládneho auditďoverovania a ktoré m žu byt odlišné od zistení predchádzajricich
kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audifi/overovania, a to
napríklad v d sledku aplikácie postupov vychádzajiicich z metodick 'ch usmernení,
rozhodnutí a v'kladorrych stanovísk ÚVo alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie
s EK alebo in mi orgánmi SR a EU, s odlišné od Záverov predchádzajricej kontroly,
Posk},tovatel' je oprávnen; na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej v'ške voči
Prijímatel'ovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanoven 'ch v zákone
o Vo (alebo v zákone č. 2512006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktoru sa
zákon o Vo (alebo zákonč.25l2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,

s časne s dokumentaciou predkladá Posk}'tovatel'ovi aj čestne vyhlásenle, v ktorom

ídentifikuje Projekt akontrolované obstarávanie sluŽieb, tovarov astavebn ch prác'

S čast'ou tohto čestného vyhlásenia je s pis všetkej dokumentácie predkladanej cez ]TMs

Že v prípade' ak kontrolnj, orgáďauditnjl orgán podľa článku 12 VZP odiišnj' od
Poskytovateľa identifikuje Nezĺovnalosť lryplj,vaj cu z Vo vo vzťahu k Prijímateľovi,
sp'očívajťrcu v porušení pľávnych predpisov ďalebo pravidiel pre posk}tovanie pomoci z
EŠIF v s vislosti s Vo, porušením pravidiel a postupov Vo stanoven ,ch v zákone o Vo
(alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) a\ebo vypl vaj cich z pnĺvnych predpisov a právnych
aktov EÚ k problematike Vo alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovane.1
kontroln mi alebo auditn mi orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Posk}4ovatel'a a bez
ohľadu na štádium' v ktorom sa proces Vo nachádza a v d sledku takejto Nenowalosti
vznikne povinnosť \{átiť NFP alebo jeho čast", Prijímateľ sa zaväzuje takto lyčíslené NFP
alebo jeho čast'wátiť v silade s člrínkom 10 VZP' pri dodržaní pravidiel vypl 'vajricich z
$ 4l alebo 41a zékona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľje povinn 'v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebn ch
prác poshrpovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebn 'ch
prác na v'_kon kontroly podľa kapitoly 3'3.7 Kontľola verejného obstarávania Systému
riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zÁkazky, na ktorťt sa zákon o Vo (zríkon
č,. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKo č. l2 v príslušnej verzii. Ak
Poskytovateľ vPríručke pre ŽíadateľďPrijímateľa neurčí iné termíny arozsah
dokumentácie, ktoru je Prijímateľ povinn predkladať Poskytovateľovi, Prijímatel'
postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri
obstaraní zákazky, na ktoru sa zákon o Vo neváähuje podľa metodického pokpu CKo
č.l2 vpríslušnej verzii. Minimiílny rozsah dokumentácie, ktoru Prijímateľ povínne
predkladá cez lTMs 20l4+ je definovan ' v príslušnej príručke pre prijímatel'a.

7- Kontrolu pravidiel apostupov stanovenych zákonom o Vo (zákonom č.2512006 Z. z.)
vykonáva Poskyovateľ vzávislosti od fáayletapy časového procesu Vo atypuzákazky
ako:

a) Pnri ex- ante kontrolu pred vyhlásením Vo (prvá ex- ante kontrola nieje povinná
a Prijímatel' sa m že dobrovoľne rozhodnriť predloŽiť dokmentáciu na prui ex
ante kontrolu Poslg'tovateľovi v prípade všetk 'ch nadlimitn 'ch postupov
zadávania zikaziek a podlimitn ch zá&aziek na stavebné práce), prvá ex ante
kontrola nie je vykonávaná podľa zékona o finančnej kontrole,

b) Druh ex- ante kontrolu pred podpisom zmluly s rispešn 'm uchádzačom (druhá
ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa m že dobrovoľne rozhodn t'
predložiť dokumentáciu na druhŕr ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitni zákazku,
ktorá nie je predmetnom povinnej kontroly ÚVo podl'a $ l 9 ods. 2 zákona o Vo),
druhá ex ante konfola je vykonávaná podlä zĺíkona o finančnej kontrole'

c) Štandardnri alebo následn ex- post kontrolr\ ex post je Vykonávaná podľa zákona
o finančnej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zmlírv s lispešn ,m uchádzačom po ich podpise (kontrola
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poslgrtovateľom v prípade, ak
Prijímatel' návrh dodatku dobrovoľne predloží Poslgtovateľovi za ričelom
u. konu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podl'a zákona
o finančnej kontrole.

8. Finančnri kontrolu postupov pri obstarávaní zék'azky, na ktoru sa zákon o Vo (zakon
č. 25/2006 Z. z') nevďahuje vy'konáva Poskyovatel' v závislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Druhri ex ante kontrolu pred podpisom zmluly s lispešn m uchádzačom (druhá ex
ante kontrola nie je povinná a Prijímatel' sa m že dobrovol'ne rozhodnriť predložiť

Ť
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dokumentáciu na druhri ex ante kontrolu Poskytovateľovi' ak ide o zákazku 
11 

ktoru

sa zákon o vo ĺ'ev"" t' islzlOl Z' z-) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej

zäkad<y ďebo,a"u", "ŕra" " ""Lazŕu 
vo finančnom limite nadlimitnej zžkazkyl

zadávanílor"u"', Ĺiää: ;;J'*" verejn]í/ obstarávateľ 5}r/o a menej finančn ch

prostriedkov na d"a".i"L''"* '.t*očnenie 
stavebn ch prác a poskynutie služieb

z NFP'
b) Štandardnri alebo následnu ex_ post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentaciu

na následnri "- Ň^t"'i"l' Poskyovateľovi v prípade dobĺovoľnej žiadosti

Prijímateľa o v kon druhej ex ante kontrolylodľa písm' a)'

c) Kontrolu dodatkov zmlriv s tispešn 'm uchádzačom'

9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole3'3J.'2'2.Systému riadenia EŠlF osobitne

upravená spolupľáca s UVo v naJvziznosti na ustanovenie $ 1 9 odsek 2 zákona o Vo' V

pripade, že Prijímateľ p"ž"i 
^pro'i 

'*ĺodnutiu.UVo 
odvolanie' zasiela na vedomie

Poskytovateľovi pĺ,o'nj-"vĺoÁvenie odvolania' Ak Prijímatel' podpíše znluw s

spešn m uchádzueo' p'"a iuonv- ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje

pri ex post kontrole Vo ;Jo'"'k'' ktoré mali alebo mohli mať lplyv na vj'sledok Vo'

uĺčí zodpovedajri* ' šil;;; ánančnej opravy alebo nepripustí vj'davky vypl vajrice

" 
preantetnej zmluly do financovania v plnom rozsahu'

10. Poskyovateľ je povinn ' vykonať finančn kontrolu obstarávania služieb' tovarov'

stavebn ch p.a" u.ĺuĺrLiJt_;;.i'o"" vmaximálnych lehotách určenj'ch v Systéme

riadenia EŠIF. ľoeas aouji<äy'p"'tyn""","ľ vyzve'Piijímateľa na doplnenie ch baj cich

náležitostí alebo in ,ch i"]"äĹ""''* dokladáv alebo informácií sa lehota na v kon

finančnej kontÍoly prerušl;;';;;ĺ** lehoty na. v kon finančnej kontroly trvá' až k m

nepominri prekáŽky,p'"-tio'e sa finančná kontrola prerušila' Lehota na vj'kon finančnej

kontĺoly sa prerušuje aĺ""'_"J*i""i" v zvy Prijímateľovi' D om nasledujricim po dni

doručenia vysvetlenia " 
;;"p i; aá*,r-.ntá"'. alebo ch 'bajricich náleŽitostí.alebo

in 'ch požadovan '"r' ooľiuJou ĺ"uo informácií Poskytovateľovi pokačuje plynutie lehoty

na v kon finančnej t".,."iv v . ĺr.ni" j" aoa''-á rehota na vj,kon kontroly z d vodov

na strane portvtouut"ľu,"jĹ ;;'k;;";"i povinn '.informovať Pdjímateľa o d vodoch

nedodržania *""ĺnu, uŕJ ;;-; ;";"ĺn' predpokladanom termíne vydania náwhu

sprálry'/správy " Lonĺät]' }ĺ- *aoa'zanĺ ozrrámeného predpokladaného termínu

Posky'tovateľ oputouurr"l1t"'p"rĺ inÁ.-ouano.ľ Prijímateľa za rovnalc ch podmienok'

1 1. Poskyovateľ je opnĺvnen ' v od vodnen1 ch prípadoch lehotu na v kon finančnej kontroly

predĺžiť' Posk}to"ut"ľ o'p'"jĺz""ii"ľ'"í u"'*ľ"ane informuje Prijímateľa sp sobom

äohodnut m v članku 4 Zmluly o posk}tnutí NFP'

12. Poskytovateľ je oprávnen ' v od vodnen 'ch prípadoch v rámci inj'ch nevyhnutn 'ch

rikonov slivisiaci"i, . wtoĹo. kontroly z vlastného podnetu preĺušit' vj'kon finančnej

konrroly podľa "o** 
io íio":"]' "á'*"1 

t l 
' 
prijom od rohto momentu lehon na jej

vj'kon prestane plyrl'lť' P;i;""*"r'" "i' 
sk1iiľsti bezodkladne informuje Prijímateľa

sio.om- aomanuqm v Zmluve o poskytnutí NFP'

13. Poskyovateľ alebo ním ur ená osoba má právo zirčastniť sa na procese Vo vo f:ĺze

otvarania ponĺľ u'o*utl u: *o ĺr"' komisie 
'bez 

práva vyhodnocovať ponuky' Ak

Posk}tovateľ """á-i 
;;;;*Ň ,uoj záujem z častniť sa na otváraní ponrik alebo ako

člen komisie člen komisie bez pĺáva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinnj' oznámiť

Posk}'tovateľovi t"..ĺn u 'i"J' Ĺonania otvarania ponrik/lyhodnotenia ponrik najmenej 5

dní vopred; Zmluvné 'ľ-yná'l'dn' 
dohodnli srivisiace adminisľatívne kony spojené

s ričasťou Poskytouu,"'u * o*äuni ponrik' resp' v komisii na ryhodnotenie ponťrk'

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej ťrnančnej kontroly m že v ĺámci záverov:

a) Udeliť Prijímateľovi slihlas s vyhlásením Vo' s podpisom zmluly s Dodávateľom'

' 
s podpisom dodatku k anluve uzawetej s Dodávateľom'

b) Pripustiť v duuty u"nir.r,.|rre ' obstarávania služieb, tovarov a stavebn ch prac do

financovania v plnej v ške'

c) Vyzvať Pĺijímateľa na odstranenie identifikovan 'ch nedostatkov'

d) Nepripustiť wau"iv l^itn'te z obstarávania_služieb' tovarov a stavebn ch pÍác

do financovania v celej Úske' resp' vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu

obstaĺávania služieb, tovarov a stavebn ch prác'

e) Udeliť finančnri opá* nu Údavky 'vzniknr'rté 
z obstarávania služieb' tovarov a

stavebn'ch prac_ired pripustením časti v davkov do financovania (ex -ante

finančná opĺava),

D Udeliť finančnĺr opÍavu na rydavky ""i'|ľé 
z obstarávania služieb' tovaĺov a

stavebn ch pĺac iä;il ;u" Ĺot tieto v davky rrtrradené zo strany Posk}'tovateľa

Prijímateľovi (JŤ"" finančná opĺava) posl]rym podľa $ 41 alebo 41a zákona

o príspevku 
" 
esrí" pip"o" vo; p'ijĺ'at"ľ je povinn \Ťátiť NFP alebo jeho

časť v sirlade s člankom 10 VZP'
g) Udeliť finanrnĺ opravu na vj'davky u"l'l.<nľé z obstarávania služieb' tovarov a

stavebn ch prác oT i"*' 
'L" 

Ĺ"'i 
'i"to "1auury 'ĺ'uaené 

zo strany Poskytovateľa

Prijímateľovi ĺ"J+"'i h'-ĺ'á oprava).zaslaním žiadosti o wátenie NFP alebo

jeho časti v príp;de: ak nejde o zákazku obstarávani podľa zakona o Vo'

15. Vprípade, ak Posk}'to\ateľ neobozniámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy

z kontroly/náwh .pre"y 
" 

ĺooiorv' resp' čiastkovri spraw z kontro'ly/spráw z kontroly)

vlehote určenej '" wr'*'ĺ"*o"": kánt'oly obswávania služieb' tovaĺov''stave'|-lrÝch

prác asrivisiacich o"'*o""'ä;;Äšlo kprerušeniu plynutia lehoty alebo kpredlŽeniu

lehoty), Prijímateľ 'ĺ":' 
Ip'a*""ĺ' -atuo'iť"'lu* s lispešn m uchádzačom ani lykonať

in rikon, ttoreilo ffiĺentĹu 1e nykonanie aukončenie finančnej kontroly

Poskyovateľom. u""''l'""i" ^'l"ly 
s rispešn ĺn uchádzačom, resp. vykonanie iného

rikonu, ktorého p"dJ;'i';' ;" "ykona''i" 
konĺtľ (napĺ' vyhlásenie Veĺejneho

obstarávania), -oz" tŕpo#oua"e 'a 
poast'tne porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP'

1 . Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu kVo.na h1armé Aktivity projektr4 zadávanie

zikazky nat"n ĺ'tĺ'p'"J-|iobstarávania' ktoré nebude ukončené závetom z kontroly

uveden 'm v odseku 
';;* 

il a"m e) tohto článku YZP' m že Prijímateľ opakovať

maximálne dvakĺát. Pri äp"i""íi*aa"*ia zakazky. podľa predchádzajircej ::'y .T 
*

byť predmet "u.*euuiiJ 
o""'"llf l"n u od vodnen ,ch prípadoch lrypl 'vajiicich

z Projektu alebo v 
"uauilo'ti 

* 
"'dĹstatky 

vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej spĺáve

z kontroly/správe 
" 
k";;ili';;cMdzajucim Vo' Nové Vo musí byť vyhiásené do 45

dní od doručeni" či;.,k*;j'.p;a| "io.'ootyl'práw 
z kontroly od Posky'tovatďa

vzt'ahujricej * t u"'p_'o't'"á" pĺejchádzajlicemu vo' v pĺpaae' Že ani_ vo 
'vďahu

k tĺetiemu vo *b'd,];;'.; f to.rooty Poskytovatel'a v srilade s odsekom 14 písmeno'

b) alebo e) torrto ĺrantu-vŽí' p jcle o podstamé poĺušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo

sĺany Prijímateľa' ustunou"oiu_tohd článku sa rormako vzt'ahuj aj na in ' druh

obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP'

) olatĺ ĺrnančn limit verejného obstaÉvateľa'

.rÄáo* rcu.*. o.k*točnenie stavebn ch prác a

ktoÚ poskytol 50% a menej fmnčnych prostriedkov na

poskytnutie služieb z NFP Stĺana24 z70



l platí írnančn
dodanie tovaN'

limit verelného obstaľávateľa'
trŠkutoč'nenie stavebn' ch pŤác a

ktor poslq/tol 50% a menej fmnčn 'ch prostri dkov na
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17. Prijímatel' si je vedom' , že porušenie pravidiel a povinností ĺ kajricích sa procesu pľej ex

-ante kontÍoly pÍed vyhlásenim VO uved,ené v kapitole 3.3.7.2.1- Pná ex ante kontrcla po
podpise nlwy o NFP, m že olplyvnít' možnost' určenia ex -ante finančnej opravy.
Zaroveŕl Pijimatel'berie na vedomie' že potwdenie ex -ante finančnej op.uuy ro ar.uny
Posk''tovatel'a je viazané na splnenie všetl. ch požiadaviek, ktoré s Poskyovateľom
určené.

l8. Prijímatel' sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s kaŽĺl m Dodávateľom
Pro.iektu povinnost' Dodávateľa Projektu strpiet' v'kon kontrolyiauditu s visiaceho
s dodávan 'm tovarom, službami a stavebn}mi prácami do uplynutía leh t podl'a članku 7
odsek 7.2 zmluly, a to opnĺvnen]ŕmi osobami na \. kon tejto kontroly/auditu a poď<ynrit'
im všetku potrebnri s činnosť. PrijímateI' sa zaväzuje zabezpečiť vrámci záviizkávého
Vzt'ahu s Dodávatel'om Projektu právo Prijímatelä bez alc,chkol'vek sankcií odst piť od
zmluvy s Dodávatel'om v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluw medzi
Prijímatel'om a Dodávateľom a vj'sledky Íinančnej kontroly Poskytovatel'a neumož ujri
financovaníe vj'davkov vzniknut ch z obstarávanía tovarov' služieb' stavebnych prác alebo
in; ch postupov.

19. Prijímatel'akceptuje skutočnosť' že rydavky vzniknuté na zák|ade Vo nem žu byt
Poskytovatel'om vyplatené sk r ako bude ukončená finančná kontrolu 

"o .t.uny
Poskyovatel'q resp. sk r ako bude potlrdená ex- ante finančná oprava.

20' Ak Prijímatel' realizuje Vo postupom zadávania zákazky s Využitím elektronického
trhovíska podľa $ 109 až $ 1ll zĺíkona oVo, tak Zmluva medzi Prijímateľom
a DodáVatelbm nadobrida činnosť v s lade s článkom IV., 2. časti oĹchodn ch
podmienok elektronického trhoviska' Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávánia
zákazky s využitím elektronick ho trhoviska bude predmetom finančnej ŕontroly zo strany
Poskyovatel'a.

2| ' Prijímatel' berie na vedomie, že lehota určená, ľesp. dojednaná pre administratír,nu finančn
kontrolu Žĺadosti o platbu nezačne plyrut' 

'io, uto bude Prijímatel, oboznámen
o kladnom u sledku finančnej konľoly Vo, resp. po potwdení určenia ex- ante finančnej
opravy. Ustanovenie predchádzajrĺcej vety neplatí v prípade' ak Žiadosť o platbu
neobsahuje deklarované v'davky vzniknuté na zá.ir<|ade obstarávania služieb' tovarov
alebo stavebnych prác.

22- Prijímateľ si je vedom svojích povinnosti zabezpečiť, aby pri vj,bere Dodávateľa bol
dodržan zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konflikĺr záujmov je
Posk}'tovatel' oprávnen; postupovať podl'a $ 4 odsek 72 zákonao príspevku z ešlF alebo
podl'a in ch všeobecne záviázn ch prámych predpisov alebo postupov upraven; ch
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKo č. 5 v príslušnej 

'erzii k
určovaniu finančn; ch opráv, ktoré má riadiaci orgán uplat ovať pri nedodržani pravidíel
apostupov verejného obstaráVania avMetodickom pokyne CKo č. 13 kposuázovaniu
konfliktu záujmov V procese verejného obstarávania.

23' Prijímatel' si je vedom povinností spojen 'ch srešpektovaním pravidiel čestnej
hospodarskej s ťaže a zžl<azl protiprávneho konania pri v'bere Dodávaiel'a. Prijímatel'je
v procese obstarávanía tovarov, služieb, stavebn 'ch prác povinn postupovať 

' 
ooto-ou

starostlivost'ou za čelom preverenia, či v rĺĺmci Vo nedošlo k porušeniu pravídiel čestnej
hospodárskej s ťaŽe alebo inému protipráwemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedn ' za následky spojené s identifikovanim Úchto
skutočností zo strany Posk},toVatel'a.

24. V prípade' ak Posk}tovateľ identifrkuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo ďalebo
b) porušenie zásad' princípov alebo povinností lrypl ,vaj cich z prár,nych predpisov

SR a z prárĺrych aktov EÚ ďalebo
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl ,vajricich z Prárnrych

dokumentov, zY zly, zusmemení, metodick ,ch potvoou CKo, stanovísk
a zistení Co, oA, EK alebo in 'ch orgrírrov EÚ, ktoré sri pre Posky ovatsl'azáv'ázné
a v d sledku aplikácie ktorj'ch sa vylučujri vj'davky z q,konaného Vo
z financovaĺlia,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebn; ch prács spešn m uchádzačom a ak ned jde k odstráneniu pľotiprárneho stalrr, Posŕyovĺel,
nepripustí vj'davky, ktoré vmiknri z takéhoto Vo do financovania v plnom ľozsahu alebo
uplatní zodpovedajlicu v šku ex- ante finančnej opravy, ak zárove vyhodnotí, že
opakovaním procesu Vo by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade
návrhu na uzatvorenie dodatku k existujricej zmluve na dodávku tovarov, služieĹ áebo
stavebn 'ch prác medzi Prijímatel'om a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie tj.kaj ce sa
oboznĺĺĺnenia Príjímateľa uvedené v prvej Vete tohto odseku použij obdobne, ak áošlo k
identifikovaniu obdobn ch nedostatkov.

25. V pľípade, ak Posky'tovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností q,pl 'vaj cich z právnych predpisov SR a
zprávnych aktov EÚ ďalebo

c) porušenie zásad' princípov alebo povinností qpl 'vajlicich zPrávnychdokumentov, zY zvy' z usmemení, metodick ch pokynov CKo' stanovísk a zistení certifikačného
orgánu, orgĺínu auditu, Eur pskej Komisie alebo in; ch orgánov EÚ' ktoré sri pre
Poskytovatel'a záväzné a v d sledku aplikácie ktorj,ch sa lylučujli v;'aavty
vypĺ vaj ce z vykonaného Vo z financovania'

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a spešného uchádzača, ale ešte pred hradou
oprávnen ch v davkov v ŽoP, va'ahujricou sa k oprárnen m v,davkom Piojektu, ktoré
vypl 'vajri z realizäcie Verejného obstaĺávania (napr. na základe záverov z finančnej
kontroly verejného obstarávania), Poskyovatel' nepripustí v,_davky vzniknu té na základĹ
takéhoto Vo do financovania trn sp sobom, že nie je povinn ' preplatiť žiadosť o platbuv rozsahu tak 'chto v'davkov, alebo sa po srihlase ľrijímatiľa stuv konáiduj"
prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a sričasného
pripustenia kontrolovaného Vo k financovaniu postupuje Posky,tovatel' v zmysle
Metodického pokynu CKo č. 5 k určovaniu finančn 'ch opráv v príslulnej verzii, ktojmá
riadiaci orgán uplat ovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania
a v s lade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potwdenie ex- ante finančnej
opravy vydá Poskyovatel' Prijímateľovi len po splnení podmienok určen ch
Poskytovateľom. V davky vzniknuté z takéhoto Vo bud m cť bl pripustené
k financovaniu za podmienky zníženia oprármen ch v davkov vo v,ške uiĺene.| ex- ante
finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existuj cej znluve na dodávku
tovarov, služieb alebo stavebn]iĺch prác medzi Prijímateľom a Dodávatel'om Projektu sa
ustanovenie f'kajirce sa pripustenia srivisiacich v'davkov do Íinancovania a ex- aĺlte
finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijri obdobne, ak došIo
k identifi kovaĺliu obdobn1ch nedostatkov.
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26. V pripadc ex- ante finančnej opralyje Prijímatel'povinn 'pri predkladaní Žiadosti o platbu

postupovat' nasledovne:

a) nepotvrdená ex_ ante finančná oprava (neuzatvoren ,dodatok k Zmluve o poskytnutí

nenávratného ĺŤnančn ho príspevku) Prijĺmateľ predkladá žiadosť o platbu

zahr ajricu všetky vj'davky vrátane vydavkov za nepotvrden ex- ante finančnr]r

opravu a Poskytovate|' zniži oprávnenir sumu v predloŽenej žiadostĺ o platbu;

b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o posk}'tnutí

nenávratného finančného príspevku) - Prijímatel' predkladá žíadosť o platbu

zahr ajircu všetky vj,davky, avšak nárokuje si sumu zníženri o potvrden eX- ante

finančnťl opralu. Posky4ovatel' nie je povinn ' uzavriet' dodatok k zmluve
o posk}4nutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-

ante finančnej opralry. Poskytovatel' zohl'adní uplatnené v. šky ex- ante finančn ch
opráv následne, ak sa lrysky'tne inj' d vod na zmenu zmluvy o posky'tnutí

nenávratného finančn ho príspevku (na uzawetie dodatku k zmluve o posk}'tnutí

nenávratného finančného príspevku) a zárove si určí pravidlá na ĺ}ekvenciu Zmien

zmlulry o posk)'tnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante

finančn ch opráV Vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na v'šku
uplatnenych eX- ante finančn]i'ch opráv alebo počet Vo dotknut ch ex- ante finančnou

opravou).

2'7. Zoznam porušení pravidiel a postupov obslarávania, spolu s určením percentuálnej v'šky
finančnej opravy prislrichajrlcej konkrétnemu porušeniu, podl'a ktorého postupuje

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

28. Ak v s lade s Vyzvou l'ypl1 vala pre žiadatel'a povinnosť spočívaj cu V tom, Že žiadatel' je
povinn1i' predloŽit' kompletn dokumentáciu Z procesu Vo v rámci konmia o žiadosti

o NFP vo vzťahu k Vo špecifikovanému vo Vyzve, ako preukázanie splnenia podmienky
poskytnutia príspevku v konaní o Žiadosti o NFP, Poskytovatel' má povinnosť vykonat'

opätovnri kontrolu tak hoto Vo po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnu

kontro]u Vo podl'a $ 8 Zekona o finančnej kontrole a audite s ohl'adom na fázu, v akorĺ
sa predmetné Vo nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre v davky vykazované zjednodušen 'm

sp sobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevá'ahuj ; tj/mto nie je dotknuté

ustanoVenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

30. Prijímatel' nesmie uzavriet' zmluvu, koncesnri zmlulu alebo rámcovli dohodu s

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí maj povinnosť zapisovat' Sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sri zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktor'ch
subdodávatelia alebo subdodáVatelia podl'a zäkona č. 315/2016 Z. z. o regísrri partnerov
verejného sektora a o mene a doplnení niektor'ch zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorí maj povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie s zapísmí
v registri partnerov verejného sektoĺa. Zákaz podl'a predchádzaj cej Vety sa nevzt'ahuje na
rárncovLi dohodu, ktoru luaĺvátaj'íl s Prijímatel'om lylučne dvaja alebo viacerí uchádzači'
ktorĺ sri fyzickj,mi osobami a ktorá sa tyka posk}tovania služieb.

3 l ' Poskyovatel' m že odmietnut' v'kon finančnej kontroly Vo v prĺpadoch, v kton-ŕch mu
povinnost' vykonať tak1 to typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímatel'a o lykonanie
finančnej kontroly Poskyovatel'ovi v prípadoch' V ktor'ch Zo Systému riadenia EŠIF alebo

Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá

še^a^ 2' ''' 'r.tt

Posk),tovatel'ovi povinnosť rykonat' tak]í/to t}p kontroly, nebude žĺadosť Príjímatel'a
považovaná za začiatok finančnej kontroly podl'a prvej vety $ 20 ods. 1 Zákona o finančnej
kontrole a audite.

Clánok 4 PovINNosTI sPoJENÉ s MoNIToRovANĺM
A PoSKYToVANÍM INFoRMÁCIÍ

PROJEKTU

J

Prijímatel' je povinn , počas p]atnosti a činnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne
predkladat' Poskyovatel'ovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie daje potrebné na

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Posk},tovatel'om, a to:

a) Dopl ujuce monitorovacie udaje k Žiadosti o platbu,

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

,,v,ročná") a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení rea|izácie aktivít Projektu
(s príznakom,,zäv erečná"),

c) Následn monitorovaciu spráw Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas

obdobia Udržatel'nosti Projektu, prípadne ak to určí PoskytoVatel'.

Prijímaĺel' je povinn ' predkladať Posk}'tovatel'ovi spolu s každ 'm aičtovaním zálohovej
platby, priebežnou platbou alebo posk}4nutím predfinancovania Dopl ujrice monitorovacie
ťrdaje k Žiadosti o platbu.

Prijímatel' je povinn ' počas Realizácie aktivít projektu predložit' Posky4ovatel'ovi
monitorovaciu spráw Projektu ( s príznakom 

''v'ročná") 
Za obdobie kalendárneho roka od

l.l. roku n do 31.12. roku n, najnesk r do 3l. januára roku n+1. Prv'm rokom, ktor'je
rozhodujlici pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ',v ročná"), je
nasledujlici rok po roku, vktorom nadobudla ričinnost'Zmluva o poskynutí NFP; ak
Zmluva o poskynutí NFP nadobudne činnosť nesk r ako 1. l. roku n, prvá monitorovacia

správa Projektu (s príznakom ,,v'ročná") obsahuje daje za obdobie od nadobudnutia

rjčinnosti Zmluvy o posk nutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácíe hlavnych

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím činnosti Zmluvy o posk}tnutí NFP, od Začatia
realizácie hlarĺr 'ch aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímatel'je povinn ' pred\ožiť za
monitorované obdobie, ktoré sa l'ka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít
Projektu, iba monitorovaciu sprálu s príznakom ''záverečná'''', t.j. monitorovaciu spráw s

príznakom''rl. ročná" Prijímatel' už nepredkladá.

4. Prijímatel' je povinn ' do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť
Poskyovatel'ovi monitorovaciu spráu Projektu (s príznakom ,'záverečná"). Posk}toVatel'
je oprávnen ' umoŽniť predloŽenie monitorovacej sprály projektu (s príznakom

,,ziwerečná") aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímatel'a, najnesk r však spolu
s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom ,,záverečná"); v takom prípade sa prvá Veta tohto

odseku nepoľžije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom

',záverečná") 
je obdobie od ričinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k

Začatĺu reallzácie hlarĺl ,ch aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím činnosti Zmluvy
o poskyĺnutí NFP, od Začatia realizácíehlavnych aktivít Projektu, do momentu Ukončenia

realízácie aktivít projektu. V prípade , ak k Začatiu realizácie h\avn' ch aktivít Projektu ako

aj k ukončeniu Realizácie aktivíĺ Projekru došIo pred Ĺ)činnosĺ'ou Zm]uýy o poskytnutí
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finančnej kontroly Posk}'toVatel'ovi v prípadoch, v ktor- ch zo systemu nadenla tr5lľ aleoo

Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred činnost'ou Zmluvy o poskytnutí
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kontroly Posk}tovateľom. Kontro'la Dopl uj cich monitorovacích irdaiov kŽiadosti
o platbu musĺ bl vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne fomou
administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej
kontrole a audite.

9. o zmenách t 'kaj cich sa Projektu je Prijímateľ povinny informovať Poskyovatel'a
v rozsahu podľa podmienok upraven ,ch v článku 6 zmluvy.

10. Poskyovatel'je oprávnen] poŽadovať od Prijímatel'a sprály ainformácie viažuce sa
k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto člĹínku
a Prijímatel'je povinn ' v lehotách stanoven 'ch Poskytovatel'om tieto sprár.y a ínformácie
poskytnrit', pričom zo Strany Posk}toVatel'a nesmie ísť o šikan zny v'kon práva.

1l. ozmene podmienok pre projekty generujtice príjem (podl'a článku 6l a 5 odsek 8
všeobecného nariadenia) je Prijímatel' povinn1 inťormovať Poskytovatel'a
v monitorovacích správach pro.iektu v srilade s ods. l tohto článku VZP v ĺozsahu podlä
požiadaviek Posk}tovatel'a. Pri v1pracovaní aktualizovanej Fin ančnej ana]l zy je Prijímaĺel'
povinn;jl zohl'adniť všetky príjmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predloŽení žiadosti o NFP.
Pri Projektoch generuj cich príjmypodl'a článku 6l odsek 3 písmeno b) všeobecného
nariadenia Prijímatel' predkladá aktualizovan Finančnri anal 'zu spolu s Následnou
monitorovacou správou s prĺznakom ,,posledná". Pri Projektoch generujricich príjmy podl'a
článku 6l odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktor'ch nie je možné dopredu objektívne
odhadn ť príjem Prijímatel' predkladá Finančnri anal 'zu s kalkuláciou Čist]7ch prí.jmov
spolu s tret'ou Následnou monitorovacou správou' Pri Projektoch generuj cich príjmy
podl'a článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvarajri Čisté príjmy počas
Realizácie Projektu, ktor'ch celkové oprávnené vj,davky sli rovné alebo niŽšie ako l 000
000 EUR, avšak vyššie ako l00 000 EUR, Prijímatel' má povinnost' deklarovať čisté príjmy
vmonitorovacej správe spríznakom ',záverečná" aromako ich aj vysporiadať ato
najnesk r pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generuj ce príjmy,
ktorj'ch celkové oprávnené v'davky sri rovné alebo nižšie ako 1o0 oo0 EUR, sa nevzt'ahuje
povi nnost' monilorovania Čistych príjmov.

12. Prijímatel'je povinn ' informovať Poskyovatel'a o dodaní tovarov, poskynutí služieb alebo
vykonaní stavebnych prác, ktoré boli dodané/posk},tnuté alebo vykonané po uhradení
Preddavkovej platby Prijímatel'om Dodávatel'ovi, a to zaslaním zričtovacej faktury a
prípadne d'alšej podpomej dokumentácie vo formáte Dopl ujricich dajov k preukázaniu
dodania predmetu plnenia. Prijímatel'je povinn ' informovať Poskytovateľa o dodaní
tovarov, posk}'tnutí služieb alebo lykonaní stavebnych prác Bezodkladne po ich dodaní,
poskynutí alebo vykonaní, nie však nesk r ako v lehote určenoj Posk}tovatel,om.

Článoľ5 lNFoRMovANIEAKoMUNIKÁCIA
1. Prijímatel'je povinn ' počas platnosti a činnosti Zmluvy oposk}tnutí NFP informovať

Verejnost'o príspevku, ktoÚ nazák|ade Zmluvy o poskynutí NFP získa, resp. získal formou
NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedenj'ch v tomto
článku VZP, ostatn 'ch ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Práwych dokumentov.

2. Prijímatel' sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti infomovania a komunikácie zamerané
na verejnosť budri obsahovať nasledujrice informácie:

a. odkaz na Eur psku niu a znak Eur pskej nie v srírlade s poŽadovanymi gĺafick ,mi

štandardmi:

NFP, Prijímatel'je povinnjl predložit'Poskyovaĺelbvi moniĺorovaciu spráw Projektu (s

prÍznakom ,,záverečná") Za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia ričinnosti Zmluvy
o posk)4nutí NFP alebo v inom temíne, ktoÚ vyplyva z Príručky pre Prijímatel'a.

5. Prijimatel' sa zaväzuje predkiadat' Posk}4ovatel'ovi Následné monitorovacie správy
Projekĺu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monítorovacie správy
Projektu je Prĺímatgi' povinn' predkladat' Posk}tovatel'ovi každ ch 12 mesiacov odo d a
Finančného ukončenia Projektu. Prrjímatel'predkladá Následnri monitorovaciu správu do
30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovan ho obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendámy de
nasleduj ci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy
Projektu) do uplyĺlutia 12 mesiacov odo d a Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie
následné monitorovacie sprály sa predkladajri kaŽd .ch l2 mesiacov aŽ do doby upl5ĺrutia
obdobia Udľžatel'nosti Projektu.

Posk}1ovatel'je oprárĺlen , neschválit' posledn Následnri monitorovaciu sprár,u najmä v
prípadoch, ak:

a) by t'm ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia
Zm\uvy o posk}'tnutĺ NFP s finančn ,m dopadom, ktoré existuj v čase jej predloženia'

b) je v lTMS20l4+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezror-ĺlalosti, najmä však
v prípade srlbežne prebiehaj ceho trestného konania pre trestn]i/ čin srivisiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom konu auditu alebo kontroly oprávnen mi osobami v s lade s
článkom l 2 v ZP a Zistenía počas prebĺehajriceho auditu/kontroly predbežne obsahujri
zistenia' ktoré by mohli zakladaĺ' Nezrovnalost' alebo iné porušenia Zm\uvy o
posk},tnutí NFP s finančn]jĺm dopadom.

Prljímatel'je povinn ' predloŽiť Posk}1oVatel'oVi informácie o monitorovanjlch lidajoch na
ťrrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovatel'om. PrÚímatel' je povinn1il
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2O14+ infomovať Poskytovatel'a o začatí a ukončení
realízäcie kaŽdej hlalĺrej Aktivity Projektu. Prijímatel' je povinn ' Bezodkladne
prostredníctvom ITMS20I4+ informovať Posky{ovatel'a okalendárnom dni ukončenia
Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na
Žiadost' Poskytovatel'a je Prijímatel' povinn , Bezodkladne alebo v inom termíne určenom
Posk}toVatel'om predloŽit' aj iné infomácie, dokumentáciu s visiacu s charakterom
a postavením Prrjímatel'a, s Realizáciou Projektu, čelom Projektu, s Aktivitami
Prijímatel'a s visiacimi s ričelom Projekfu, s vedením čtovníctva, a to aj mimo
posky4ovania dopl ujricich monitorovacích ridajov k Žiadosti o platbu, predkladania
monitorovacích správ Projektu alebo poskyovania infomácií o monitorovanj'ch ridajoch
na rovni Projektu podl'a prvej vety tohto odseku.

Prijímatel'je povinny Bezodkladne písomne informoVat'Poskytovatel'a o začati a ukončení
akéhokol'vek sridneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímatel'ovi, o vzniku
a zániku okolností vylučujricich zodpovednosť, o všetk ,ch zisteniach oprávnenych os b na
vykon kontroly alebo auditu, prípadne in 'ch kontroln1 ch orgánov, ako aj o in 'ch
skutočnostiach, ktoré majri alebo m žu mat'vplyv narea|izáciu aktivít Projektu ďalebo na
povahu a ričel Projektu.. Prijímatel' je povinn ' informovat' Poskyovatel'a o zavedení
ozdrawého režimu a zavedení nritenej správy.

Prijímatel'je zodpovedn , za presnost', správnost', pravdivosť a plnosť všetk 'ch informácií
posky4ovanych Posk}'toVatel'oVi. Monitorovacie sprály Projektu podliehajťr v'konu

6.
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b. odkaz na príslušn fond alebo fondy, ktor_ spolufinancuje Projekt s pouŽitím
nasleduj cich označení EFRR Eur psky ĺond regionálneho rozvoja, ESF '
Eur psky sociálny fond, ENRF - Eur psky námomy a rybársky fond a KF
Kohéz-ny fond; ak je Projekt financovany zviac ako jedného fondu, odkaz podl'a
predchádzajricej vety m že prijímatel' nahradit' odkazom na ESIF ' eur pske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušn 'fond sa vykoná fomou
nasleduj ceh-o vyhlásenia: ''Tento 

projekt je podporen ' z ...... ", pričom sa doplní
konkrétny ESIF, Z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného oP.

3. Ak má Prijímatel'zriadené webové sídlo, je povinn 'počas Realizácie aktivít Projektu

uverejniť na svojom webovom sĺdle krátky opis Projektu, wátane popisu ciel'ov a v1 sledkov

Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímatel'a musí bl primerany

vyške poskyovaného NFP a musí zd raz ovať finančnli podporu z Eur pskej rinie.

4. V prípade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijímatel' p ovinn zabezpečít'

počas Realizácie aktiVít Projektu inštaláciu dočasného p tača na mieste realízácĺe Projektu,

ktorj' spĺ a tieto podmienky:

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

- Projekt spočíva vo financovaní infŕaštrukt ry alebo stavebnych činností'

Dočasn p tač musí b)'t' dostatočne vel'k a musí by' umiestnen na mieste l'ahko

viditel'nom verejnost'ou.

Prijímatel'je povinn nahradit' dočasn ptitač uveden v odseku 4. tohto článku VZP stálou

tabul'ou alebo stálym pritačom, alebo umiestniť stálu tabul'u alebo stály p tač V prípade

Projektu spĺ ajrlceho podmienky V tomto odseku' bez ohl'adu na fond, z ktorého je NFP
poskyovan1 , a to najnesk r do troch mesiacov po Ukončení rea|izácie hlavn 'ch aktivít
Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho p tača sa vzt'ahuje na prípady,

ak Projekt, ktory spĺ a tieto podmienky:

- Celková v ška NFP na Pľojekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného rnajetku alebo vo financovaní

inĺ}aštrukttiry alebo stavebnych činností.

Stála tabul'a alebo stály pťrtač musí b}4'dostatočne vel'ky a musí byt'umiestnen 'na mieste

l'ahko viditel'nom verejnosťou.

6. Prijírnatel' sa zaväzuje uviesť na dočasnom p tači ana stálej tabuli alebo stálom pritači

infomácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, V prípade dočasného p tača, stálej tabule

alebo stáleho p tača aj niaov ahlaxn ciel' Pĺojektu. Prijímatel'je povinn zabezpečit', aby

inÍbmácie uvedené v predchádzaj cej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pritača,

resp. stálej tabule alebo stáleho p tača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺĺajri podmienky uvedene v odseku 4 a 5 tohto člĺínku VZP,
ie Prijímatel'povinn 'zaistiť inlomovanie verejnosti počas Realizácie aktiVít Projektu o tom,

že Projekt je spolufinancovany z EŠlF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej

vel'kosti A3) a to na rnieste l'ahko viditel'nom Verejnosťou, ako sti vstupné priestory budovy.

Plagát obsahuje infomácie v zmysle Manuálu pre infomovanie a komunikáciu, ktonj' je

sťrčast'ou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 1 6 na programové obdobie 2Ol4 zO2O.

8. Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeran; ch prípadoch aj pri spolufinancovaní

Projcktu z EFRR alebo KF je Prijĺmatel" povinny zabezpečiť, aby ciel'ová skupina alebo

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

9' V prípade mal ,ch reklamn ,ch predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c)
tohto č1ánku VZP nepouŽijri. Pri tak ,chto mal 'ch reklamn; ch predmetoch (napr' pero, šnrirka
na mobil, USB kľ č) je prijímatel' NFP povinn1 umiestniť iba znak Eur pskej nie s odkazom
na EÚ (povinnosť uviest'odkaz na príslušn ' EŠIF sa neuplat uje), pričom minimálna velkosť
znaku EÚ je 5 mm na vyšku. Vo v'nímočn 'ch prípadoch pri vel'mi drobn ch predmetoch, na

ktoré sa Z technick ,ch objektírnych d vodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené pouŽit' len
znak EÚ.

10. Prijímatel' sa zav'dzlje uvádzať vo všetk1i'ch dokumentoch a písomn 'ch vj'stupoch Projektu,
ktoré sa t 'kajri Realizácie aktivít Projektu a sri určené pre verejnosť alebo častníkov,

vrátane prezenčn ch listín alebo in1 ch dokumentov potvrdzujricich ričasť na realizovanych

aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP,
s v_ nimkou podpornej dokumentácie slírvisiacej s Projektom' kde sa Prijímatel' zaväzuje

uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto čIánku VZP. Účtovné a obdobné

doklady (napr. fakt ry, vj,platné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označoval'

V zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

l 1. Posk}ĺovatel' je oprávnen určiť bliŽšie technické podmienky na splnenie povinn 'ch
poŽiadaviek v oblastí informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie

a komunikáciu.

12. Ak Poskyovatel'neurčí inak, Prijímateľ je povinnj' použiť grafick ' štandard pre opatrenia

v oblasti infomovania a komunikácie obsiahnut v Manuáli pre infomovanie a

komunikácia, ktor'je sričast'ou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 1 na programové

obdobie 2014 - 2020.

Čtánolĺ 6 vLAsTNÍCTVo A PoUŽITIE VÝSTUPoV

1. Prijĺmatel' sazav'dzuje' Že počas Realizácie Projektu a Udržatel'nosti Projektu:

a) budri nehnutel'nosti, v srivislosti s ktorumi sa Projekt realizuje, spl at' vo V'zve
stanovené podmienky posky4nutia príspevku z hl'adiska vlastníckych, resp. inych
užívacích práv vzťahujticich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnutel'nostiam,

V ktor'ch alebo v stlvislosti s kton mi sa Projekt realizuje v zmysle Yyzvy (ďalej ako

,,Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu"). To znamená, že Prijímatel' musí mat' k
Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktor' je ako akceptovateľn

definovany v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo V zve, a to Wátane podmĺenok

vďahujricich sa na t'archy a iné práva tretích os b viaŽucich sa k Nehnutel'nosti na

rea|izáciu Projektu. Z právneho Vzthhu Prijímatel'a k Nehnuteľnostiam na realizáciu

Projektu musí b5t zrejmé, že Prijímateľ je oprávnen1 Nehnutel'nosti na realizáciu

Projektu nerušene a plnohodnotne užívat' počas Realizácie Projektu a počas

Udržatel'nosti Projektu. M že pritom d jsť aj ku kombinácii r znych právnych titulov,

ktoré toto práVo Prijímatel'a zak|adajl a ktoré sa m žu navzájom meniť pri dodržaní
všetk .ch podmienok stanoven ch V zvou počas Realizácie Projektu a UdrŽatel'nosti
projektu;

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

alebo zhodnotil vrámci Projektu zNFP alebo zjeho časti (ďalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP"):

ÝE- stŤa a 3l z 70 U



ProJektu z h'FRR alebo Kľ ]e PnJtmatel' pounn] ZabezpeČlt-, aby clel-ova skuplna alebo

stŕa a 31 z 70\Ý

O bude použivat'u lučne pi v kone vlastnej činnosti, v slivislosti s Projektom, na

kĺor bol NFP poskytnut , s qŕnimkou prípadov,kedy pre zabezpečenie a udržanie
cie|'a Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého
Z NFP tretej osobe podl'a Schválenej Žiadosti o NFP alebo v s lade s V1izvou, pri
dodržaní pravidiel qŕkaj cich sa štátnej pomoci, ak s relevantné,

(iD ak tojeho povaha dovoi'uje, zaradího do svojho majetku a Zostane vjeho majetku
pri dodržaní príslušn ho právneho predpisu aplikovatel'ného na Prijímatel'a podl'a
jeho štatutámeho postavenia (napr- Zákona o lírčtor"níctve), ak osobitné právne
predpisy v slovne nestanor.uj in ' postup pri aplikácii v_ nimiek podl'a bodu (i)
vyššie,

(iii) nadobudne od tľetích os b na základe trhovj,ch podmienok prĺ vyuŽití postupov
a podmienok obstarávania uveden 'ch v článku 3 rj'chto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktor,bol nadobudnut,od tretích os b, musí bl nov'
anepoužívany, pričom za novj, majetok sa nepovažuje tak , majetok, ktoď
Prijímatel'už predt 'm, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne
mal knemu in'právny vzťah anásledne ho opät'priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na časovj. faktor,

(iv) ak to určí Posky,tovatel', Prijĺmatel'označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnutj, z NFP, sp sobom určen m Poskyovateľom tak, aby
nemohli byt'zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu
a UdrŽatel'nosti Projekĺu; uvedená podmienka sa nedoľ'ka povinností
vypl 'vaj cich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku
5 VZP,

(v) bude nadob dať, ak ide o nehmotny majetok, ktorj,je predmetom duševného
vlastníctva (autorského práva,práv stivisiacich sautorsk m pnívom apľáva
priemyselného vlastníctva' vráÍane práva z patentu' práva na ochranu designu,
práva na ochranu Žitkového vzoru, práva ku know_how) (ďalej vo všeobecnosti
aj ako ''majetol ktor je predmetom duševného Ylastníctva"), na zäk|ad.e

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktonj,ch musí vypl vať
splnenie nasledow ,ch podmienok:

1. Ak Prijímatel' nadobudne majetok, ktor' je predmetom duševného
Vlastníctva na základe zmluvy, ktorej čelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpečenie vy,tvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva
(vrátane priemyseln ho vlastníctva) pre Projekt, Prijimatel' ako nadobridatel'
musĺ bl opráVnen v rozsahu, v akom to nevylučuj všeobecne-záväzné
právne predpisy kogentnej povahy, použit' dielo alebo vykonávať práva
z priemyselného Vlastníctva v srivislosti s Projektom na základe vecne,
miestne a časovo neobmedzenej, v'hradnej, trvalej, bez osobitného sŕrhlasu

dodávatel'a prevoditel'nej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (srihlasu)'
ktorej (ktorého) obsahom nebudri Žiadne obmedzenia Prijĺmatel'a pri
používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva
(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočn alebo
osobitn;y' stihlas autora na uplat ovanie majetkorn_ ch práv k díelu alebo
dodatočn ,alebo osobitn ' srihlas majitel'a práva na lykonávanie iného práva
duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v d s]edku čoho
bude Prijímatel'oprávneny všetky práva dušer.rrého Vlastníctva nerušene a
neobmedzene aplikovať' užív ať, požívať, šíriť, rozmnoŽovať, prepracovať'
spracovať, adaptovat', d'alej lryvíjať a chrániť a nakladať s nimi na l'ubovol'n ,
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v
ričel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytn ť čiastočne alebo
v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa posk}'tuje bezodplatne a
bezpodmienečne.

2. V zmluve podl'a bodu l. budri zahmuté ustanovenia o Zverejnení autorov,
v'robcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímatel'a.

3. Ak Prijímatel' nadobudne majetok, kton je predmetom duševného
Vlastníctva na základe nnluvy, ktorej predmetom je dodávka existul'riceho
diela alebo iného existuj ceho práva dušewého vlastníctva (lĺátane
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podl'a
požiadaviek Prijímatel'a a k1oré sa v rov:akej alebo obdobnej podobe pon ka
aj in; m osobám, Prijímateľ ako nadobridatel'musí bl oprávnen ' v rozsahu,
V akom to nevylučujri všeobecno_záväzné právne predpisy kogentnej
povahy, použit' dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak,
aby mohol Realízovať Projekt, dosiahnuť irčel Zmluvy o posk nutí NFP,
cieľ Projektu a zabezpečlť Udržaĺel'nosť Projektu bez obmedzení a bez toho,
aby vznikali dodatočné naklady vzťahujrice sa k prevádzke majetku
z d vodu v'konu práv z priemyselného Vlastníctva alebo z d vodu
používania autorského die\a. Za čelom dodrŽania podmienok uvedenj'ch
v predchádzajricej vete je Prijímatel' povinn ' vyuŽiť všetky možnosti, ktoré
mu umož uje pnĺwy poriadok, wátane lipravy udelenia licencie analogicky
podľa bodu l, pri zohl'adnení štandardn 'ch licenčn 'ch podmienok
vzt'ahujricich sa na dodávan]i' majetok, ktor'je predmetom duševného
vlastníctva.

Majetok nadobudnuf' z NFP nem že by't bez predchádzajliceho písomného srihlasu
Posk}tovatel'a počas Realizácie Projektu a počas Udržatel'nosti Projektu:

a) preveden ' na ĺretiu osobu'

b) prenajat ,tretej osobe alebo prenechan 'do iného druhu užívania tretej osoby,
v celku alebo čiastočne, s v nimkou vypl .vajricou z ods. l písmeno b) bod (i)
tohto článku alebo s v'nimkou vypl 'vajricou z V 'zvy,

c) zaťaženy ak mkol'vek právom tretej osoby (vrátane záložného pĺáva),
okrem prípadu, ak podl'a Posk}tovatel'a nemá vplylĺ na dosiahnutĺe ličelu
Zmlur.y o poskynutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie ciel'a Projektu podl"a

článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záv-ázkami, ktoré pre
Posky,tovateľa vypl 'vajri zo zmluvn ch Vzthhov s Financujricou
bankoÚFinancujricou inštit ciou;

d) zaťaŽen záIožn m právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujricou
bankou/Financujricou inštit ciou.

Prijímatel'je povinn 'ak koľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnuĺ.hn z NFP vykonať až
po udelení prechádzajriceho písomného s hlasu Posky4ovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa
vzťahujri vj,nimky uvedené v odsekoch l a 2 tohto článku, alebo Vo Vzthhu k tak]ŕm
rikonom, o ktorj'ch sa Prijímatel' domnieva, Že sa na nich nevďahuj odseky 1 a 2 tohto
článku. V prípade, Že likon pri díspozícii s Majetkom nadobudnut 'm z NFP povinne
podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinny postupovať pri tomto obstarávaní
vzmysle zák'ona oVo apravidiel uvedenych vPrávnych dokumentoch, pričom
Poskytovatel' overí srilad tohto obstarávania so zákonom o Vo a pravidlami uvedenymi
v Právnych dokumentoch ešte pred lydaním písomného srihlasu. Poskytovatel'm že udeliť
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srihlas s t'm' Že podmienky uvedené v odseku l písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2

písmená. a) ab) tohto článku 6 VZP sa budri vzťahovať na určitri časť Majetku

nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere' alebo sa na neho nebudri vďahovať v bec.

Tak to slihlas m Že bl udelen ' vj'lučne v prípade, ak ide o majetok' ktor je v'sledkom
investícii nevyhnutne v}ryolan ch Realizáciou hlavn 'ch aktivít Projektu a ktor z d vodov

uveden1y'ch v osobitn 'ch právnych predpisoch alebo vo V 'zve nem že spĺ ať podmienky

uvedenévodseku.lpísmenob)bod.(i)a(ii)avodseku2písmenáa)ab)tohtočlánku
VZP' hoci lykonanie Aktivít v slivíslosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlarĺr 'ch aktivít Projektu (ide napríklad

o tzv. lyvolané investície). o sihlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímatel'Poskytovateľa,
pričom s častbu žiadosti je d sledn vecné od vodnenie splnenia podmienok na udelenie

sihlasu' inak Poskyovatel' žiadosť o stihlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku.

2 písmená a) až d) tohto článku m že v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatn

zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definíciu uvedenri v člrlnku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodrŽaní podmienok uveden ,ch v odsekoch l aŽ 3 tohto článku Prijímatel'Zárove berie

na vedomie, že scudzenĺe, prenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku

nadobudnutého z NFP za in ch ako trho\. ch podmíenok m6Že zakladať štátnu pomoc

v zmysle článku 107 a nasl. Zmluly o fungovaní EÚ' príslušn ch prár'nych predpisov SR
aprávnych aktov EÚ, vd sledku čoho bude Prijímatel'povínn ' wátiť alebo vym ct'

vrátanie takto posk}'tnutej štátnej pomoci spolu s urokmi vo v'ške, v lehotiĺch a sp sobom

vypl 'vajírcím z uveden 'ch práwrych predpisov SR a prálĺ:ych aktov EÚ. Prijímateľ je

povínn wátiť NFP alebo jeho časť dotknutri konaním alebo opomenutím Prijímateľa

uvedenym v prvej vete tohto odseku v srilade s článku l 0 VZP.

6. Prijímateľ sazav'ázuje poskytnliť Poskyovateľovi apríslušn m orgánom SR a EÚ všetku

dokumentáciu vytvoren pri alebo vstivislosti sRealizáciou aktivít Projektu, atmto
zárove udel'uje Poskyovateľovi a príslušn m orgiĺnom SR a EÚ pľávo na použitie dajov

z tejto dokumentácie na ričely srivisiace s touto Zmluvou o poskynutí NFP pri zohľadnení

autorsk ch a priemyseln 'ch práv Prijímatel'a.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uveden 'ch v odsekoch l a 2 tohto článku alebo lykonanie
prárĺreho rikonu v srivislostí s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchádzaj ceho

písomného srihlasu Poskytovateľa V zmysle odseku 3 tohto článku YZP, sa považuje za

podstatné porušenie Zmluly o poskynutí NFP a Prijímatel' je povinn ' vrátiť NFP alebo

jeho časť v srilade s článkom 10 VZP.

8. Zmlurmé strany sa dohodli a srihlasi4 že Majetok nadobudnut 'z NFP podlieha v'konu
rozhodnutia podlä všeobecne záviizn ch právnych predpisov SR len v prípade, ak je

osobou oprávnenou z konu rozhodnutia Posk}tovateľ, MF SR' Úrad vládneho auditu

alebo Financujrica banka.

Článok 7 PREvoD A PRECHoD PRÁv A PovlNNosTÍ

l ' Prijímateľ je oprawen ' previesť práva a povinnosti zo Zm|uly o poskynutí NFP na in

subjekt iba s predchádzajricím písomn m srihlasom Poskytovatel'a postupom podľa članku

zmluvy t kajriceho sa {znamnejšej zmeny, za sričasného splnenia podmienok uveden 'ch
včlánku 2 odseky 3 d4 vzP apodmienok uvedenych vpríslušnej kapitole Systému

finančného riadenia. Prijímatel' spolu s od vodnenou žiadosťou o stihlas s prevodom práv

apovinností zo Zmllvy oposkytnutí NFP predloží Poskytovatel'ovi doklady, ktorjĺni

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie sirhlasu. Poskyovateľ je následne oprávnen '

vliadať od Prijímatel"a akékol'vek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie dopl ujticich
informácií avysvetlení poľebn 'ch kpreskimaniu splnenia podmienok pre udelenie

srihlasu a Prijímateľ je povinn ' poskynriť Posk}tovateľovi požadované dokumenty,

infomácie alebo \rysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie bf kľatšia ako lehota na

Bezodkladné plnenie a sp sobom uĺčen .ĺn Posk}'tovateľom. Ak Prijímateľ neposky'tne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informlície vyžiadané podľa predchádzaj cej

vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ srihlas so zlnenou v osobe Prijímateľa neudelí.

V prípade' ak Posk}'tovatel' neudelí so zĺrrenou v osobe Prijímateľa srihlas, je zo Zm|uvy
o poskynutí NFP voči Poskyovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu

zaiazaĺ Pijimateľ v nadvžĺznosti na $53 l a nasl. občianskeho zakonníkq bez ohl'adu na

akékoľvek záväzky Pijimateľa Voči tretím osobám, to neplatí, ak by uveden ' stav bol
V rozpore s právnyni predpismi SR kogentnej povahy. Ak d jde k prevodu práv

a povinností zo Zm|uly o poskynutí NFP na in subjekt bez predchádzajliceho slihlasu

Posk}tovateľa' takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinn ' wátiť NFP alebo jeho časť v srilade

s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktury Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného

podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstaluje Podstatnťt zmenu

Projektu v prípade, ak táto zmena nemá lplyv na podmienky poskynutia príspevku určené

vo V 'zve azárove táÍo zmena nebude mať žiaden lplyv na dosiahnutie cieľa Projektu

v zmysle lärku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímatel'

povinn 'oznĺímiť Posk}tovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktrire Prijímateľa bezodkladne

po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp' mohol dozvedieť. Posk}tovatel'je oprárĺ:en

po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu v iadať od Prijímateľa akťrkol'vek

Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplriujťrcich informácií a lysvetlení
potrebn ,ch k preskrimaniu skutočnosti' či zmenou vlastníckej štruktury Prijímateľa došlo

k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinn požadovanri Dokumentáciu,

informácie ďebo vysvetlenia v primeraĺrej lehote a sp sobom určen 'm Poskytovateľom

tomuto poskytn ť. Neposk}tnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadan ch
podľa predchádzajricej vety v stanovenej lehote, pĺedstavuje porušenie Zmluvy

o posky'tnutí NFP, za ktoré je Poskyovateľ opĺávnen ' uplatniť voči Prijímatel'ovi zmluvnri

pokutu podl'a článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP'

3' Postupenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez

ohl'adu na prármy titul, právnu formu alebo sp sob postupenia.

4. Prevod správy pohľadávky vypl vajricej Poskyovateľovi zo Zm|wy o poskytnutí NFP
v anysle prár,nych predpisov SR nie je nijako obmedzen1 .

5. Vprípade, ak na základe prárĺrych predpisov SR prechadza v'kon dchkoľvek práv

a povinností zo Zmhxy o poskytnutí NFP alebo in ch zrnl v uzawet'ch medzi

Poskytovatel'om a Prijímateľom na zéklade Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy

o ziadeni zá|ožného práva) z Poskytovateľa na in ' organ zastupujťrci Slovenskli republiku,

tento orgán automaticky vstupuje do všetlc ch práv a povinností Poskytovatel'a Zo Zmluvy

o posk}tnutí NFP, ktor ch v'kon mu umožriujli príslušné prárĺre predpisy SR upralujtice
jeho p sobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s r,ykonaním jednotlivj'ch ťrkonov pri prevode alebo prechode práv

a povinností sri upravené v Systéme finančného riadenia.



2.

finančného riadenia' Prijímatel' spolu s od vodnenou žiadostbu o sťthlas s prevodom práv

apovinností zo 7'mluvy oposkynutí NFP predloží Poskyovateľovi doklady' ktorj'mi

čránokE REALIZÄCIAAKTlvÍTPR.OJEKTU

Prijímate\' je povinn zrea|izovat'schválen Pro.1ekt v s lade so Zmluvou o posk}1nutí NFP
aukončit' Realizáciu hlavn' ch aktivít ProJektu fuadne a Včas. Prijímatel' je povinn1 pri
zam šI'anej zmene temínu Ukončenia realizácie hlavn1 ch aktivít Projektu postupovat'
v s lade s článkom 6 odseky 6.2 písm' d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavn1 ch
aktivít Projektu je PrijímaĹe]' poVinn;iz preukázat' splnenie podmienok Lll<ončenia ĺealizácje
hlavn ch aktivít Projektu vzmysle podmienok vypl 'vajricich zdefinície l-Ikončenia
realizácie hlalm ch aktiVít Projektu.

I)e začatia realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu uvedie Prijímatel' v Hlásení o realizácii
aktivít Projektu (fomulár vITMS20I4+), ktoré je Prijímatel'povinn zaevidovať do

systému ITMS2Ol4+ do 20 dní od začatía prvej hlarmej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až
(v) definície Začatia realizácie hlavn .ch aktiVít Projektu uvedenej v článku l odsek 3 VZP.
Ak V .zva umož uje Začatie rea|izácíe hlarn ch aktivĺt Projektu v čase predchádzaj com
činnostĺ Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavn ,ch

aktivít Projektu pred ričinnosťou Zmlwy o poskynutí NFP, je povinn ' zaevidovať
formulár Hlásenia o Íealizácii aktivít Projekĺ'l prostredníctvom fomulára v ITMS20l4+ do
20 dní odo d a nadobudnutia činnosti Zmluvy o posk}'tnutí NFP.

V prípade, ak Prijímatel' poruší svoju povinnosť oznámit' Poskyovatel'ovi Začatie
realízácie hlavn ,ch aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácií
aktivít Projektu v ITMS 2014*, zaZačatierealizácie hlavn ,ch aktivít Projektu sa považuje
de , ktor' vyp|yvaz akceptácie zmeny temínuZačatia realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu
podl'a članku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy' bez ohl'adu na to' kedy s Realizáciou
hlavn ch aktivít Projektu Prijímatel'skutočne začal. Ak k Zm ne temínuZačatíaĺea|izácie
hlavn'ch aktivít Projektu na základe oznáĺnenia zmeny podl'a predchádzaj cej vety
nedošlo, za tak 'to de sa považuje de uvedeny v prílohe č. 2 Zm\wy o posk}'tnutí NFP
ako plánovany de Začatia realizácíe hlaw ,ch aktivít Projektu,(prv' de kalendárneho
mesiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou hlavn .ch aktivít Projektu Prijímatel'
skutočne začal.

Prijímatel'je oprávnen1 pozastaviť Realizáciu hlarĺr 'ch aktivít Projektu, ak Realizácii
hlavn ch aktivít Projektu bráni okoInosť vylučujrica zodpovednosť (d'alej len ,,oVZ"), a to
po dobu trvania oVZ. Čas trvania OYZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavn1lch
aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlai,n ,ch aktivít Projektu musí by,t'ukončená
najnesk r do uplylutia stanoveného obdobia oprávnenosti podl'a právnych aktov eÚ, t..1.

do 3l. decembra 2023. Poskyovatel'na základe oznámenia Prijímatel'a o pominutí oVZ
zabezpečí praw hamonogĺamu Projektu uvedeného v PríIohe č.2 ZmIwy o poskytnutí
NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej vyznamnej zmeny podl'a čl. 6 ods.
6.2 písm. d) mluvy. Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,
ak Posk}tovatel'pozdstaví poskytovanie NFP z d vodu oVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení
s odsekom. 1 1 písmeno b) tohto článku VZP).

Prijímatel'je oprávneny pozastavit' Realizáciu hlavn1ch aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Poskyovatel' dostane do omeŠkania:

a) s vykonaním konu alebo postupu, ktor, realizuje podl'a tejto Zmluvy o poskynutí
NFP najej základe alebo v slivislosti s ou sám alebo ho realizuje in 'na to oprávnen1

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Posky4ovatel'a;

v prípade' ak táto Zmluva o poskynuĺí NFP alebo Právne dokumenty ďalebo Právne
predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanowj lehotu na vykonanie likonu alebo

a povinností sti upravené V Systéme finančného riadenia.

v
postupu, Prijímateľ je oprávnenj, pozastaviť Realizáciu hlamj'ch aktivít Projektu po
mámom upl1nuĺí 30 kalendámych dní, odkedy mal Posk}tovateľ povinnosť začať
konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajircej vete počíta odo d a
splatnosti ŽoP uvedenej včlánku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak
bolo omeškanie Posk}'tovateľa zavinené Prijímatel'om' V prípade, že Poskytovatel'
vykoná predmetn ' kon alebo postup, d om' kedy sa dozvedel o vykonaní tohto konu
alebo postupu je Prijímateľ povinn ' pokračovať v Realizácii hlavn 'ch aktivít Projektu
alebo

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

Doba Realizácie hlavn 'ch aktivíĺ Projektu sa v prípadoch uveden; ch v písmene a) a

v písmene b) lryššie predĺži o čas omeškania Posk}tovateľa, pričom však Realizácia
hlavn 'ch aktivít Projektu musí byt'ukončená najnesk r do upl}nutia stanoVen ho obdobia
opráVnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 3 1 . decembra 2023.

Prijímateľ Bezodkladne po vzniku oVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala Skutočnosť podl'a odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu spolu s uvedením
d vodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP' V prípade vzniku oVZ
podl'a odseku 3 a]alebo skutočnostĺ podl'a odseku 4 tohto článku Prijímatel'v písomnom
oznámení uvedie skutočnosti, ktoré Viedli k vzniku oVZ alebo skutočností podľa odseku
4, dátum vzn|ku OYZ alebo skutočností podl'a odseku 4, k čomu priloží príslušnrl
dokumentáciu preukazuj cu vzník oYZ alebo skutočností podl'a odseku 4. Doručením
tohto oznámenia Posky4ovatel'ovi nastávaj činky pozastavenia Realizácie hlavn ch
aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to
však neplatí v nasledovn1 ch prípadoch:

a) v prípade d vodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto čI{ínku' Prijímatel'
Poskyĺovatel'ovi jednoznačne preukáŽe skorší vznik oVZ a Poskytovateľ tento skorší
vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavn 'ch aktivít
Projektu z d vodov podl'a odseku 3 tohto článku VZP Prijímatel' uvedie, či sa
pozastavenie Realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu tj'ka všet\y'ch hlavn ch aktivít
Projektu alebo iba niektor'ch hlavn 'ch aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie
Realizácie hlaw 'ch aktivít Projektu tj'ka len niektor'ch hlavn ch aktivít Projektu,
Prijímatel' v oznámení uvedie názov jednotlivj,ch hlavn 'ch aktivít, ktorj,ch sa
pozastavenie ĺj.ka podl'a nazw jednotliv'ch hlavn 'ch aktivít uvedenych v Rozpočte
Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o posky,tnutí NFP a v Prílohe č.2 Zm|uvy
o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie
hlaw 'ch aktivít Projektu nie sli špecifikované Žiadne hlavné aktivity, má sa za lo, že
pozastavenie sa t'ka všetk ch hlavn 'ch aktivít Projektu, na základe čoho z hl'adiska
oprávnenosti v_izdavkov nastávajri ričinky uvedené v odseku 10 prvá Veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto článku' došlo k uplynutíu leh t na preplateníe podanej ŽoP, ktoré s stanovené
v Zmluve o posk),tnutí NFP a Príjímateľ si v oznĺímení uplatnil ako de pozastavenia
tridsiaty prv' kalendárny de po uplyrutí leh t na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlaw;jlch aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto člĺínku v prípadoch nes visiacich so ŽoP došlo k uplynutiu leh t stanovenych
Zmluvou o posk}tnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na rykonanie
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zodpovedaj ceho konu alebo postupu aPrijímatel'si voznámení uplatnil ako de

pozastavenia tridsiaty ptr'kalendárny de po uplynutí t chto leh t;

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

b) tohto článku došlo k uplynutiu leh t stanoven 'ch Zmluvou o poskytnutí NFP alebo

Právnyni dokumentmi na vykonanie zodpovedajriceho konu alebo postupu

aPrijímateľ si voznámení uplatnil ako de pozastavenia prv kalendámy de po

uplynutí tj'chto loh t (pnd, de omeškania Poskyovateľa).

V prípade, že nejde o oVZ Posk1tovateľ písomne oznámi Prijímatel"ovi, že wnik oYZ
z d vodov uveden 'ch v oznámení neakceptuje, v d sledku čoho k pozastaveniu Realizácie
hlavn 'ch aktivít Projektu nedošlo.

6. Posky'tovateľ je oprármen1 pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluly o poskynutí NFP Prijímateľom, ato až do

doby odstriíĺlenia tohto porušenia zo strany Prijímateľ4

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijímateľom, ak

Posk}'tovateľ neodstupil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto

porušenia zo strany Prijímatel'a,

c) vprípade' ak posk}'tnutiu NFP bníní oVZ na strane Prijímateľa, ato aždo doby zaniku
tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na pŕpady, kedyje predmetom ŽoP vj'davok

vďahujlici sa na aktivitu alebo jej časť vykonanri v rĺámci Realizácie aktivít Projektu pred

ľj,m, ako došlo k činkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj

v prípade, že k wnaloženiu takéhoto v'davku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku
ričinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku'

d) až do doby, k m vznikne riadne zabezpečenie závŽizkov voči Poskyovateľovi stivisiacich
s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle člĺánku 13 odsek 1 VZP'

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok s visiaci s Realizáciou aktivít Projektu

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzawetiu Zmluvy o poskytnutí NFP na

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi'
osobám konaj cim vmene Prijímateľa alebo in m osobám vpriamej srivislosti s

Projektom,

f) v prípade, ak vznikne Nezrormalosť alebo podozrenie z Nezrormalosti na fuovni
konkrétnej V 'zvy, vnĺmci ktorej Prijímatel'podal žiadosť oNFP, bez ohl'adu na

porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

g) v prípade' ak je alebo bol Projekt predmetom vj'konu audítu alebo kontroly zo strany

subjektov podľa článku 12 odsek 1 YZP azistenia auditu/kontroly predbežne obsahujri

zistenia, ktoré vyžadujri dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na
preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania t kajriceho sa poskytnutia pomoci nezlučitel'nej

sr,nritom m tĺhom alebo neoprávnenej pomoci vnadvžnosti na článok 108 Zmluvy
o fungovaní EU, najmä konania t'kajriceho sa neoznámenej alebo protiprármej pomoci
podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady @Ú) č.2015/1589, ktoďm sa ustanowjli
podrobné pravidlá na uplat ovanie članku l08 zmluvy o fungovaní Eur pskej rinie, alebo

v prípade' ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorim prikazala členskému štátu pozastaviť

ak koľvek protipÍávnu pomoc, k m Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti
pomoci so spoločn m trhom,

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bnáni uzatvorenie Štatnej pokladnice na prelome
kďendáĺ-nych rokov.

7. Posk}tovateľ m že pozastaviť posky'tovanie NFP, wátane všetk 'ch pľocesov s ľjm
srivisiacich, v prípade vmiku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu

ned jde vprimeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovatel' je opráwen
v s lade so všeobecn m naľiadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzuj cimi
Pnívnymi dokumentmi odshipiť od Zmlu\y o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo lykonať finančnri opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP' ak budli splnené
podmienky podlä odseku 6 alebo 7 tohto člĺĺnku VZP. Doručením tohto oznámenia
Prijímatgl'ovi nastavajri tičinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Posk}tovateľ pozastaví poskytovanie NFP wátane všetk ch procesov s t m slivisiacich
podl'a odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto čliínku a v oznámení

o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity' ktor ch sa pozastavenie
poskyovania NFP f ka' Zmlurmé strany sa dohodli' Že d jde k automatickému
pozastaveniu Realiácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa vtakom prípade

nedos!áva do omeškania s plnením svojich povinností podl'a Zmluvy o poskynutí NFP
a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je

osobime dohodnuté V tomto článku VZP. ZÁľoveipre tak prípad platí a Prijímateľ si je

vedom a slihlasí s tym, že v prípade, ak lrynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu

v davky, ktoré by inak boli opráwené' tieto vj'davky nebudli považované za optávnené,
pretože nevznikli počas Realizácie hlavn ch aktivít Projektu (članok 14 odsek 1 písmeno

a) vzP), resp. nevznikli na podpomé aktivity ktoré vecne sivisia s Realizáciou hlavn 'ch
aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavn ch aktivít Projektu je v znysle prvej vety tohto

odseku pozastavená, takto vynaložené v'davky nebud Prijímateľovi preplatené, a to aj

bez ohľadu na zäväzky, ktoré m žu vtejto slivislosti Prijímateľovi vznikntiť najmä

vsťrvislosti s jeho zrnluvn mi vďahmi sDodávateľmi. Ak Poskytovateľ voznámení
o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm' a)' b)' e) alebo g) a 7 tohto článku

uviedol konkľétne Aktivity, kton ch sa t'ka pozastavenie poskyovania NFP' d sledky

uvedené vtomto odseku 9 sa ĺ kaj len voznámení uveden ch Aktivít animi
generovan'ch v davkov. Poskytovatel' je povinn , ak ho o to Prijímatel' požiad4
poskynriť mu všetku požadovan nelyhnutnri sričinnosť v srilade so Zmluvou poskytnutí

NFP na to' aby Prijímateľ bol schopn opäť pokračovať v Riadnej Realiácii aktivít
Projektu.

10. V 'davky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlarm 'ch aktivít
Projektu sa nebudri pokladať za oprávĺené vj'davky' a to ani v davky vzťahujlice sa na

podpomé Aktivity vecne suvisiace s Realizáciou hlavn 'ch aktivít Projoktu v tej časti, ktorá

bola pozastavená. To neplatí pre tie v davky realizované Prijímateľom, ktoĺé sri podľa

prílohy č' 3 (Rozpočet Projektu) zahmuté pod časťou Projektu' ktorej realizácia nebola
pozastavená v nadviiznosti na oznámenie Prijímateľa podl'a odseku 5 tohto článku VZP.
Z hľadiska posridenia oprármenosti jednotlivého vj'davku sa uplatní v nimka stanovená

v odseku písmeno c) vyššie.

1 1. Ak Prijímateľ má zato, že:

a) odstranil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sťr v znysle odseku
6 tohto članku prekažkou pre poskytovanie NFP zo stľany Poskytovateľa,

s v nimkou písmen f) až i) odseku tohto članku, na ktoré sa toto ustanovenie
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ustanovenia obchodného zákonnĺka o odstilpení od mluvy ($344 a nasl. obch. zak.)' ak nie
je v Zmluve o posk}tnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvn ch strán, ktorym sa
nahrádzaj zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli' Že:

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujrica Zmluw
o posk}4nutí NFP vedela v čase uzawetia Zm\uvy o poskytnutí NFP alebo V tomto čase
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na čel Zmluvy o poskynutí NFP, ktor'
Vyplynul z jej obsahu alebo Z okolností, za ktor'ch bola Zmluva o posk}'tnutí NFP
uzavÍetá, že druhá Zmluwá strana nebude mat' záujem na plnení povinností pri takom
porušení Zmluvy oposk}4nutí NFP alebo vprípadoch, ak tak ustanoluje Zmluva
o poskynutí NFP.

b) Na čely Zmluvy o posk}tnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP
Zo strany Prijímatel'a považuje najmä:

i) vznik tak'ch okolností na strane Prijímatel'a, v d sledku ktorj,ch bude zmarené
dosiahnutie ličelu Zmluvy o poskytnutí NFP ďalebo ciel'a Projektu a s časne nep jde
oovz,

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

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sri uvedené vo
Yyzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale in1 m sp sobom,
ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímatel'om podl'a článku odsek .1 zmluvy,
ak udalosť alebo skutočnoSť, ktoru Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto
Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovanä za
podstatné porušenie zmluly, má tak závažne negatíVny dopad na Realizáciu aktivít
Projektu ďalebo UdrŽatel'nosť Projektu ďalebo čel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
ciel' Projektu, že ju (ich) nemožno napravit',

v) poskytnutie nepravdivych alebo zavádzajlicich informácií Posk ovatel'ovi
v slivislosti so Zmluvou o posk},tnutí NFP počas ĺrčinnosti Zmluvy o poskynutí NFP
ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovatel'ovi, ktorj,ch spoločn m
základom je skutočnosť, že Prijímatel' nekonal dobromysel'ne alebo v srivislosti
s t] mito informáciami Prijímatel' vykonal rikon V sĺlvislosti s Projektom, ktorj' by
v s lade so Zmluvou o posk}tnutí NFP pri poskynutí pravdivj'ch ridajov nebol
oprávnen ' lykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na zaklade takto
posky'tnuf,ch informácii Poskyovatel' vykonal rikon v srivislosti s Projektom, ktor'
by inak nevykonal; takymto konanĺm je aj uvedenie nepravdir1ych alebo
zavádzajircich informácií pre iičely určenia v'šky NFP pri Projektoch generujricich
príjem;

Vi) ak Prijímatel' nezačne s Realizáciou hlavn 'ch aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od
temínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zm|wy o posk},tnutí NFP vyjadruj ceho začiatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej r4yznamnej
zmeny podl'a článku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy,

pomoci so spoločn m trhom,

-
odseku l l nevzt'ahuje, zapodmienky, ak sričasne nedošlo k porušeniu povinnosti
Prijímatel'a, alebo

b) došIo k zániku oVZ, ktoré s v zmysle odseku 6 tohto čIánku prekáŽkou pre
poskyovanie NFP zo strany Poskyovatel'a, alebo

c) odstránil Nezrovnalost'V zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinn1 bezodkladne doručiť Poskyovatel'ovi oznámenie o odstránení zistenych
porušení Zmluvy o poskynutí Nl_P. V prípade, ak obnoveniu poskyovania NFP
Prijímatel'ovi nebráni in ' vykonany právny rikon alebo akákoľvek povinnosť
Posk}1ovatel'a vypl 'vajrica pre neho z Právnych predpisov SR alebo zprávnych aktov EÚ
alebo zPrávnych dokumentov t ,kajricich Sa Nezrovnalostí azárove podl'a overenia
Posk}tovateľa twdenĺa Prijímatel'a o odstránení zisten ch porušení Zmluvy o posky'tnutí
NFP zodpovedaj skutočnosti, obnoví Poskyovatel' poskyovaníe NFP Prijímatel'ovi.
V prípade obnovenia poskyovania NFP z d vodov uvedenj/ch v tomto odseku, písmená a)
a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavn1 ch aktivĺt Projektu nezapočítava doba, počas ktorej
Poskyovatel'pozastavil poskyovanie NFP; doba Realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu
nesmie presíahnuÍ' 3 l.12.2023.

|2. Vprípade zániku oYZ podl'a odseku 6. tohto článku VZP saPoskytovaĺel' zaväzuje
Bezodkladne obnoVit' poskytoVanie NFP Prijímatel'ovi.

13. VkaŽdom momente pozastavenia Realizácie hlarĺr ,ch aktivít Projektu zd vodov
existencie prekážky' ktorá má povahu oVZ, je Poskytovatel'oprárĺren ' skontrolovať, či
Irvá táto prekžržka' a to postupom uveden m V tejto Z-mluve o posk}tnutí NFP, v Právnych
predpisoch SR a prármych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch t1kajricich sa v'konu
kontroly Prijimatel'a Posk}tovatel'om. Na ten ričel je Prijímatel' povinn na požiadanie
PoskŕoVatel'a preukázať dodržiavanie všetk ch svojich povinností vypl 'vaj cich pre neho
z Právnych predpisov SR, V ,zvy alebo zmluvnych záväzkov t1ikajricich sa plnenia podl'a
tejto Zmluvy o posk},tovaní NFP, najmä zmluw ,ch a in .ch vzťahov s DodáVateľom.

14' Úeĺ*y ovz s obmedzené iba na dobu, dokial'trvá prekážka, sktorou sťr tieto irčinky
spojené ($374 odsek 3 obchodného zákonnika). Zánik prekĺĺžky, ktorá má povahu oVZ, je
Prijímatel' povinn ' jednoznačne preukazať a oznámit' Poskyovatel'ovi.

ČHnok 9 UKoNČENIE ZM.l'UvY

l. Zrnluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskynutí NFP je možné ukončiť riadne alebo
mimoriadne.

2. Riadne ukončeníe Zmluvy o posk}tnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o
poskynutí NFP a zárove splnením záväzkov oboch zmlurmych strán, čo potvrdzuje
schválenie poslednej Následnej monitorovacej spráqz Posky4ovatel'om, pričom záv'azky sa
povaŽuj za splnené podl'a článku 7 odseku 7 .2. zm|uvy'

3. Mimoriadne ukončenie zmluwého vzt'ahu zo Zmluly o poskynutí NFP nastáva dohodou
Zmluvn ,ch strán' odst pením od Zmluvy o posk}'tnutí NFP alebo lrypoveďou Zmluvy
o posk}1nutí NFP zo strany Prĺjímatel'a.

4. od Zm|uvy o posk}'tnutí NFP m že Prĺjímatel' alebo Poskytovatel' odsttipiť v prípadoch
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou' nepodstatného
poruŠenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré
ustanowje Zmluva o posk}tnutí NFP alebo Prárĺre predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné
strany sa dohodli, že pre odstripenie od Zmluvy o poskynutí NFP platia všeobecne
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vii) neuplat uje sa,

viii) porušenie záväzkov t kajĺrcich sa vecnej ďalebo časovej stranky Realizácie
aktivít Projektu, ktoré majri podstatn negatívny vplyv na Projekt, sp sob jeho

realizácie, ďalebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie ričelu Zmluly o poskytnutí

NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z d vodov
na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod d vody uvedené v člĺínku 8
VZP, porušenie povínností pri použití NFP vzmysle članku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodržanie skutočností' podmienok a|ebo záväzkov rj'kajlicich sa Projektu, ktoré

boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záv2izkov t'kajircich sa obstarania tovaÍov, služieb a prác v ĺámci Projektu

sp sobom aza podmienok uveden'ch vo Yyzve, vZmluve oposkytnutí NFP,
v ákone o Vo alebo v Prár'nych dokumentoch ktoré boli lydané pre vykonanie

Verejného obstaráVania ďebo iného postupu obstarávania Zo strany orgánov
zapojen 'ch do riadeni4 auditu a kontroly EŠIF lĺátane finančného riadeni4 ak boli
Zverejnené, ak ned jde kaplikácii postupu podľa $4l alebo $ 41a zákona

o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu

konfliktu záujmov pri lykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe

obstaĺávania v zmysle $4 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímatel'om

a Poskytovateľom, na existenciu kolrizie alebo akejkoľvek formy dohody

obmedzujricej srit'aŽ medzi ríspešn 'm uchádzďom a ostatn mi uchádzačmi alebo

spešn m uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Veĺejnom obstarávaní alebo

inom postupe obstarávania, ktoru identifikoval Posk}tovateľ ďebo in kontroln '

alebo auditn orgán uveden1 v článku 12 vZP v Íá'Ínci lykonávanej kontroly alebo

auditu' bez ohľadu na to, či Protimonopoln ' rirad rozhodol o porušení zákoĺa č.

13612001 Z. z. o ochĺane hospodarskej sťlťaže a o zmene a doplnení zákona

Slovenskej národnej rady č.347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatn 'ch
ristredn ch orgánov štatnej sprály Slovenskej republiky v mení neskorších
predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) m že d jsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy
o poskytnutí NFP v nadviiznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho

oĺgánu alebo v nadviiznosti na vykonanri kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

v'sledok predchádzaj cích kontrol alebo in ch postupov aplikovan ch vo vá'ahu
k Projektu zo strany Posk}tovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Príjímateľ svojím zavinením nezačne Vo alebo in 'sp sob obstaĺávania podľa
člrínku 3 YZP na vyber DodáVateľa najnesk r do 3 mesiacov od nadobudnutia

rĺčinnosti Zm|uvy o posky'tnutí NFP alebo v predíženej lehote po akceptovaní menej

v znamnej zmeny podľa článku ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní

od znršenia predchádzajriceho Vo alebo do 45 dní od ukončenia zrnluvy
s Dodávateľom z predchádzajriceho Vo alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

správy z kontroly/sprály z kontroly od Poslq'tovatel'a vzťahuj cej sa

k bezprostrďne predchádzajricemu Vo, ktorá obsahuje oznámenie Poskyovateľa
v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo d a doručenia oznámenia o slilade alebo

nesrilade predložen ch dokumentov so zákonom o Vo alebo pravidlami uveden 'mí
v Jednotnej príručke pre žiadatel'ov/prijímateľov uprawjticej kontrolu Vo a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo vmetodick ch pokynoch CKo kvo
alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadn;ĺn
od vodnením;

xii) ak sa pnĺvoplatn 'm rozhodnutím preukĺíŽe spáchanie trestného činu v stivislosti

sProjektom, ato napríklad vsrĺvislosti s procesom hodnotenia, v beru žiadosti o
NFP, s Realizáciou aktivít Projektu' alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená

sťaŽlosť ĺnerujrica k ovplyv ovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu záujmov alebo

k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplynu ovanie alebo porušovanie skonšiatujri aj bez

st'ažlosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek2.l nnluvy, ktoré je

konštatované v rozhodnutí Komisie lydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy
o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Posky'tovatel'a podl"a článku 8 odsek 6 písmeno h) vZP'

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

alebo opomenutie ktor ch Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP'
v srivislosti so Zmluvou o poskytnuĺí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo

sUdŕatel'nosťou Projektu' kĺoré je povďované za Nezror.nalosť vznysle
všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrol,nalosť sa považuje

za Podstatné porušenie Zmluvy o posk}'tnutí NFP,

xv) neuplat uje sa

xvi)opakované nepredloženie Žiadosti oplatbu vlehote podľa článku 5 odsek 5.1

zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek l'
článku 12 odsek 3 b chto VZP' naplnenie d vodov uveden ch včlrĺnku 2 ods.2.10
anluvy;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovaŕov, poskytnutiu sluäeb alebo lykonaniu stavebn 'ch

prác, ktoľé boli ufuadené na áklade Preddavkovej platby sp sobom a v lehotách

stanoven ch zĺĺtluvou medzi Prijímateľom ajeho Dodávaleľom vnadviiznosti na

članok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímatel'a, ktoľé je v Zmluve o poskynutí NFP
označené ako podstatĺlé porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy
o poskynutí NFP.

c) Podstatn m porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého rikonu zo stľany

Prijímateľa" na ktorj' je potrebn predchádzajlici písomn ' s hlas Poskyovateľa
v prípade, ak srihlas nebol udelen , alebo ak došlo k lykonaniu takého rikonu Zo strany

Prijímateľa bez äadosti o tak to stihlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanoven 'ch vZmluve oposkynutí NFP' v právnych

predpisoch SR apĺárĺlych aktoch EU okem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy
o poskynutí NFP považujri za podstatné porušenia, s nepodstatn'm porušením Zmluvy
o posk}'tnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušeniaZm7wy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprárĺrená

od Zmluly o posk}tnutí NFP odstupiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto
porušení dozvedela. Prijímatel' berie na vedomie, že s ohľadom na pravne postavenie

a povinnosti Poskytovateľa' m že rykonaniu odstupenia od Zmluvy o poskytnutí NFP
predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímatel'a, prípadne povinnost' realizovať
iné osobitné postupy a kony. Z uvedeného d vodu preto Prijímateľ s hlasí s t m, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-pnĺvnej praxe, pri odstripení od Zmluvy o poskytnutí

NFP pojem 
',bez 

zbytočného oddadu" zahr a dobr1 po ktoru sli v priamej nadvžnosti
vykonávané likony Posk}'tovatelbm podl'a predchádzaj cej vety. V pĺipade



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

od vodnením;
NFP pojem 

''bez 
zbyÍočného odkladu" zahr a dobr1 po ktoru sr! v priamej nadviiznosti

vy'konávané kony Poskytovatelbm podl'a pĺedchadzaj cej vety- V prípade

-
a) \,Tátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy

o poskytnutí NFP, a'lebo ak nezričtoval celir sumuposkytnutého pľed'financovania
alebo zálohovej platby, ďebo ak mu vznikol kurzovj' zisk; suma neprelryšujuca
40 EUR podľa $ 33 odsek 2 zákona o pĺíspevku z EŠIF sa uplatní na rihrnn sumu
celkového nelyčerpaného NFP alebo jeho časti zposkynut ch zálohov ch
platieb alebo z poskynuť ch pĺedfinancovaní,

b) lĺátiť prostriedky posk}'tnuté omylom; suma neprev$ujrica 40 EUR podl'a $ 33
odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplat uje,

c) Wátit' NFP alebo jeho čast', ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o posk}'tnutí
NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podl'a $ 3l
odsek l písmena a)' b), c) zákona o rozpočtov ch pravidlách; suma
neprevyšujlica 40 EUR podľa $ 33 odsek 2 zríkona o príspevku z EŠIF sa uplaĺrí
na v1platen . NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na ťlhmnlĺ sumu
celkového NFP alebo jeho časť nezučtovan 'ch zálohov ch platieb alebo
predfinancovaní'

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v srivislosti s Projektom bolo porušené
ustanovenie Právneho predpisu SR alebo práweho aktu EÚ (bez ohľadu na
konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) atoto porušenie
znamená Nenornalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podl,a $ 3l odsek
l písmena a)' b), c) Zákona o rozpočtov'ch pravidlách alebo o zmluvn pokutu
podľa člrĺnku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skutočnosti' že za Nezrovnalosť sa
považuje také porušenie podmienok poskynutia NFP, sktorjm sa spája
povinnosť wátenía NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ tak to NFP
ďebo jeho časť ne}Ťáti postupom stanoven m v odsekoch 3 až 8 tohto člrínku
VZP' bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať
uslanovenie druhej vety $ 3l odsek '7 Zákona o rozpočtov ch pravidlách; suma
neprevyšuj ca 40 EUR podľa $ 33 odsek 2 zríkona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na rihmnri sumu Nezrovnalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímatel'porušil pravidlá a postupy Verejného
obstaráVania a toto porušenie malo alebo mohlo mať r.plyv na v sledok verejného
obstarávania alebo pravidlá a postupy vďahujlice sa na obstarávanie služieb,
tovarov a stavebn ch prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o Vo; suma
neprev$ujŕrca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠlF sa uplatní
na poskytnutj' NFP alebo jeho časť'

f) vr'átit'NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podl'a $
33 ods' 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprelyšujlica 40 EUR podl'a $ 33
ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnuĺ NFP alebo jeho časť,

c) wátiť NFP alebo jeho časť v in ch prípadoch, ak to ustaĺowl'e Zmluva
o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zaniku Zmluly o poskynutí NFP v zmysle
članku 9 VZP z d vodu mimoríadneho ukončenia Zmluvy o poskynutí NFP;
suma neprelyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa
uplatní na poskytnut'NFP alebo jeho časť,

h) wátiť čisb príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projekfu alebo
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vyvoren ,príjem podľa
článku 1 všeobecného nariadenia; wátiť in ' čisĺ príjem z Projektu v prípade,
ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vyvoren ' príjem podl'a článku 65 odsek
8 všeobecného nariadenia; suma neprev$ujrlca 40 EUR podl,a $ 33 odsek 2
zĺíkona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplat uje,

i) odviesť v'nos z prostriedkov NFP podľa $ 7 odsek 1 písmeno m)
zákona o rozpočtov'ch pravidlách vzniknut' nazéklade uĺočenia poskynutého

nePodstatného porušenia Zmluvy o poskylnutí NFP je Zmluwá strana oprálĺtená
odstilpit', ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani V dodatočnej
primeranej lehote, ktorá jej na to bola posk}tnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade
podstatného porušenía Zmlwy o poskytnutí NFP je Zmlur,ná strana opráwená poskynrit'
dodatočnri lehotu druhej znluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani
poskynutie Íakejto dodatočnej lehoty sa nedot ka toho, že ide o podstatné poľušenie
povinnosti ($345 odsek 3 obchodného zákonníka).

f) odsĺĺpenie od Zmluvy o poskynutí NFP je ričinné d om doručenia písomného
oznámenia o odsttipení od Zm|uvy o poskynutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na
doručovanie sa vzthhuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni oYZ, je druhá Zmlulĺrá strana oprávnená
od Zmluvy o posk}tnutí NFP odstripit' len vtedy' ak od Vzniku oVZ uplyrul aspo jeden
rok' Vprípade objektírĺlej nemožnosti plnenia (nezuatny zžnik predmetu Zmluvy
oposk nutí NFP apod.) sa ustanovenie predchádzaj cej vety neuplatní aZmluvné
stľany s oprávnené postupovať podl'a príslušn ch ustanovení obchodného zákonníka
a podpome občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstupenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávaj zachované tie práva
a povinnosti Posk}tovateľa, ktoré podl'a svojej povahy maj platiť aj po skončení Zmluly
o posk}'tnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať wátenie posk}tnutej čiastky
NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskynutí NFP,
ustanovenia uvedené v čIänku7 .2 zmluvy a d'alšie ustanovenia Zmluvy o poskynutí NFP
podl'a svojho obsahu.

i) Ak sa Príjímatel'dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v d sledku
porušenia' resp. nesplnenia povinností zo strany Poskŕovateľa, Zmluvré strany srihlasia,
Že nejde o porušenie Zmluly o posk}tnutí NFP Prijímatel,om.

j) V prípade odst penia od Zmluvy o posk}tnutí NFP je Prijímateľ povinn na zžkladc
Žiadosti Poskyovatel"a Vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní
aj Medy, ak sa vjednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujricom podstatné
porušenie Zm|wy o poskytnutí NFP v slovne neuvádza, že Prijímatel' je povinn , lĺátiť
NFP alebo jeho časť.

5. Prijímatel'je oprávnen; Zmlulu o poskynutí NFP vypovedať z d vodu, že nie je schopnj,
realizoyať Projekt tak' ako sa na Realizáciu aktÍvít Projektu zaviazal v Zmluve o poskynutí
NFP, alebo níe je schopn ' dosiahnut' cieľ Projektu. Prijímatel' srihlasí s tm, že podaním
v'povede mu vzniká povinnosť wáÍíť už vyplatené NFP v celom rozsahu podl'a článku l0
YZP za podmienok stanovenjĺch Posk}'tovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní q povede
m Že Prijímatel't to vziať späť iba s písomn m srihlasom Poskytovateľa. V povedná doba
je jeden mesiac odo d a, kedy je v'poveď doručená Posk}tovateľovi. Počas plynutia
vj'povednej doby Zmlurĺré strany vykonajťr kony smerujlice k lysporíadaniu vzájomn 'ch
práv a povinností' najmä Posk}tovatel' vykoná kony vzt'ahuj ce sa k finančnému
vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstupení od Zmluly o poskynutí NFP
a Prijímatel' je povinn ' poskyn ť vše&u potrebnli sričinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP
zaniká uplynutím vj'povednej doby s vj'nimkou ustanovení, ktoré nezanikajri ani v d sledku
zánikuZmluvy o poskynutí NFP pri odstripení od mluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto
článku-

Clánok l0 \rySPoRIADANIE FINANčNÝCH vzŤAHov

l. Prijímatel' sa zav'ázuje:
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4. Prijímateľ sa zaväzu1e wátiť NFP alebo jeho časť uveden ' v ŽoV do 60 dní odo d a

doiičenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti lTMS20l4+' De doručenia vo verejnej časti

ITMs20l4+ je totožn , s d om prechodu ŽoV do stalĺ: ,,odoslan 'dlŽníkovi" v systéme

ITMS2O l 4+. D om nasledujricim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2O l 4+

začína plynriť 60 d ová lehota splatnosti. Preplatok vzniknut' na základe zjčtovania

ľredaavkovej platby je Prijímateľ povinn ' r'ĺátiť najnesk r spolu s predloŽením

Dopl ujricich 
'iau:ou 

L preukiĺzaniu dodania predmetu plnenia' Ak Prijímateľ tieto

po,rĺnná.ľ nesptní, ani n.J 1d" k u"utuoĺeniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade

plnenia' Poskytovateľ:

a. ozniími poĺušenie pĺavidiel apodmienok uveden; ch vZmluve oposkytnutí

NFP, za ktoruch bolo NFP posky'tnufj' príslušnému sprármemu orgánu (ak ide

o porušenie finančnej disciplíny) alebo

b. omámi porušenie pravidiel a podmienok uveden ch v Zmluve o poskytnutí

NFP, za ktorj'ch bolo NFP poskyĺnurj' Úradu pre veĺejné obstarávanie (ak ide o

porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo _x'*
c. postupuje podľa $ 41 odsek 2 až 4 alebo $ 4la odsek 2 zákona o príspevku z ESIF

alebo
d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr' Civiln sporovj'poriadok) a uplatní

pohľadávku na wátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr'

na s de).

Prijímatel' realizuje wátenie NFP alebo jeho časti formou platby na ričet; Prijímateľ, ktorj'

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje Wátenie NFP alebo jeho časti formou platby

naričetaleboformourozpočtovéhoopatreniavgiladesoŽiadosťouowáteniefinančn 'ch

prostriedkov.

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

uviesť variabi'In syĺnbol, ktor je automaticky generovan systémom ITMS20I4+ a je

dostupn vo verejnej časti ITMS2014+.

Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ' ktor je

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014ĺ'

Pohľadávku Posk}4ovateľa voči Prijímateľovi na wátenie NFP alebo jeho časti a

pohľadávku Prijímateľa voči Poskyovatel'ovi na posk}tnutie NFP podľa Zmluvy

o poskynutí Nľľ je možné vzájomne započítať podľa podmienok $ 42 zákona o príspevku

" 
iŠlp. * k vájomnému započítaniu ned jde z d vodu nesilhlasu Poskytovatel'a,

Prijímateľ je povinny' wátiť sumu určenri v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov

3 až 7 tohto čiánku VZP do 1 5 dní od doručenia oznámenia Posk}4ovatel'a, že s vykonaním

vzájomnéhozapočitanianesĺrhlasíalebodouplynutiadobysplatnostiuvedenejvZoV,
pojľa toho, ktoiá okolnosť nastane nesk r. Ustanovenía odsekov 3 až 7 tohlo članku VZP

sa použijli primerane.

Ak Prijímatel'zistí Nezror'nalosť sirvisiacu s Projektom, zav'dzuje sa

a. bezodkladne trito Nezrowalosť oznámiť Poskytovateľovi'

b. predložiť Poskyovatel'ovi príslušné dokumenty ĺj'kajĺtce sa tejto Nezrovnalosti

a

c. vysporiadať tuto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 aŽ 8 tohto článku

VZi; ustanovenia t kajrice sa ŽoV sa nepoužijri'

2.

NFP (ďalej len ,,v'nos"); uvedené platí len V prípade poskytnutia NFP systémom

zálohovej platby ďalebo predfinancovania; suma neprelyšujrica 40 EUR podľa $

33 odsek2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplat uje'

j) ak to určí Poskytovatel', vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade' ak Prijímatel'

nedosiahol hodnotu Meratel'ného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej

žiadosti o NFP s odch 'lkou presahujircou 5% oproti schváIenej hodnote' a to

rimeme so znížením hodnoty Merateľného ukazovatel'a Projektu vo vzťahu k t ľn

hlar,ĺl 'm Aktivitám, ktoré prispievajri k dosiahnutiu znižovaného Merateľného

ukazovateľa Projektu. Sp sob v'počtu sumy' ktoru má Prijímateľ wátiť podľa

tohto ustanovenia, Zveĺejni Posk}'tovatel'na svojom webovom sídle' Suma

neprevyšujrica 40 EuR poiľa $ 33 odsek 2 zakona o príspevku z EŠIF sa uplatní

na posk}'tnut NFP alebo jeho časť,

k) wáiiť pieptatok vzníknut' na základe zičtovanÍa Preddavkovej platby najnesk r

spolu s predložením dopl uj cich ridajov k preuklĺzaniu dodania predmetu

plnenia.

V prípade vzníku povinnosti odvodu v nosu podľa odseku l písmeno' i) tohto článku

VžP * P.ijí.ut"Y zaväzuje odviesť v nos do 31' januára roku nasledujriceho po roku'

v ktorom vžnikol vj,nos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čístého príjmu (za ričtovné

obdobie)podľaodsekulpísmenoh)tohtočlĺíĺlkuVZPsaPríjímatel'zaviĺzujeltátiťčist'
príjem do 31. januara roku nasledujliceho po roku, vktorom bola zostavená čtovná

)ávierka alebo'ak sa na Prijímatel'a vďahuje povinnosť overenia ričtowej závierky

audítoromVs ladesustanoveniamizákonaoŕrčtovníctveooverovaníričtor,nejzávĺerky
audítorom po roku, v ktorom bola ličtormá závierka audítorom overená' Prijímateľ sa

zaväzujeozniĺĺĺťajcezverejnirčasťITMS20I4+Posk}tovateľovipríslušnrisumu
v nosu alebo čistého príjmu najnesk r do 16' januara roku nasledujrilceho po roku'

vktorom vznikol v_ nos, resp. v ktorom bola zostavená ričtovná závierka' resp' v ktorom

bola čtovná záriierka overená audítorom a požiadať Posky'tovateľa o informáciu

k podrobnostiam wátenia čistého príjmu, alebo odvodu v- nosu (napr' č' ričtu' variabiln

symbol). Poskyovatel' zašIe tĺrto informáciu Prijímatel'ovi Bezodkladne' Pri realizácii

íhrady Prijímĺel' uvedíe variabiln ' symbol, ktor je automaticky generovan ' systémom

lrľĺszori+ aje dostupn vo verejnej časti ITMS2o14+. Ak Prijímateľ vráti čisĺj'príjem

aleboodvedievj,nosRiadneaVčasvsriladestmtoodsekom,ustanoveniaodsekov3až
7 tohto článku VZP sa nepoužij . Ak Prijímateľ čist' príjem alebo v'nos Riadne a Včas

nevráti' resp. neodvedie, Posk}tovateľ bude postupovať rowako ako v prípade

povinnosti l,'ĺátenia NFP alebo jeho časti Vzniknutej podľa odseku l písm' a) až g) a písm'

j; ,ot ,o ĺtunLu vzP a na Prijímateľa sa ustanovenia o lĺátení NFP alebo jeho časti podľa

odsekov 3 až7 lohto článku VZP vzt'ahujri roralako'

Ak nie je NFP alebo jeho časť lĺáten z d vodov uveden ch v odseku 1 tohto článku VZP

íniciatílnezostranyPrijímateľa,sumuvráteniaNFPalebojehočastistanovíPosk},tovateľ
v ŽoV' ktoru zašle Pri.1í-atel'ovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2O14+'

KzávämémuuplatneniunárokuPoskytovateľanawátenieNFPalebojehočastinazáklade
i-oi ao"naarJrerejnením ŽoV Posk}tovateľom Vo verejnej časti ITMS2014+' Prijímateľ

je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS20I4+ informovan 'automaticky generovanou

notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailoui adresu

kontaktnej osoby' Posk}'tovateľ v ŽoV uvedie v šku NFP, ktoru má Prijímateľ vrátiť a

zárove určí čísla čtov, na ktoľé je Prijímateľ povinn ' wátenie vykonať''

5.

6.

8.

J.

9.
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4.

Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov
a Sp sob oce ovania majetku a záviizkov sa primerane použijir ustanovenia zákona č.
43llz002 Z' z. otičtovníctve vznení neskorších pĺedpisov oirčtovnjzch zápisoch,

čtovnej dokumentácii a sp sobe oce ovania.

Záznamy V čtovníctve musia zabezpečiť ridaje na čely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizácii Projektu' vyvoriť základ pre nárokovanie platieb
a ul'ahčit'proces overovania a kontroly vydavkov zo strany príslušnych orgáĺov.

Prijímatel' uchováva a ochra uje ričto'n dokumentáciu podl'a odseku l, evidenciu podl'a
odseku 2 a inri dokumentáciu tj'kajlicu sa Projektu v s lade so Zákonom č. 43ll2OO2 Z' z.
o čtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 1 9 VZP.

V stlvislosti s plnením povinností Poskytovatel'a podl'a článku 72 všeobecného
nariadenia, Poskyovatel'dohodne s Prijímatel'om sp sob monitorovania čistych príjmov
z projektu podl'a článku 6l všeobecného nariadenia a ved'enia zéunamov u Prijímatel'a, a
to na ričely zdokladovania a preukázania skutočností tj'kajricich sa čistého príjmu
z Projektu uveden ,ch v Nasledn 'ch monitorovacích správach.

Ak má Prijímatel' sídlo alebo miesto podnikania mimo zemia Slovenskej republiky, je
povinn ' viesť ričtovníctvo t 'kaj ce sa posk}.tovania príspevku podl'a právneho poriadku
štátu, na uzemí ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

neuplat uje sa.

článok12 KoNTRoLA/AUDIT
1. oprávnené osoby na vj,kon kontroly/auditu sli najmä:

a. Posk}tovatel'a ním poverené osoby,

b' Útvar vn torného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyšší kontroln , rad SR a ním poverené osoby,

d. orgĺĺn auditu, jeho spolupracuj ce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby
poverené na v'kon kontroly/auditu,

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

f. Orgénzabezpečujrici ochranu finančn1 ch záujmov EÚ,

g. osoby prizvané organmi uveden1ŕmi v písmenách a) až f) v silade s príslušn 'mi
práwymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie sťlhm činností Posk}tovatel'a a ním prizvan ,ch os b, ktor'_ mi
sa overuje plnenie podmienok poskynutia NFP v s lade so Zmluvou o poskynutí NFP, sírlad
niírokovanych finančn ,ch prostriedkov/deklarovanych v'davkov a ostatn];/ch dajov
predložen] ch zo strany Prijímateľa a sirvÍsiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR
a právnymi aktml EÚ, dodrŽiavanie hospodiímosti, efektívnosti' ričinnosti a ličelnosti
posk}'tnutého NFP, d sledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít
Projektu, wátane dosiahnu|j'ch hodn t Meratel'njzch ukazovatel'ov Projektu a d'alšie
povinnosti stanoven Prijímatel'ovi v Zmluve o poskynutí NFP. Kontro]a Projektu je
vykonávaná v slilade so zákonom o finančnej konÍole a audite a to najmä formou
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IJvedené povinnosti má Prijimatel' do 31.08.2027- Táto doba sa predĺzi ak nastan

skutočnosti uvedené v čIánku 140 všeobecného ntiad,enia, a to o čas trvania t chto
skuĹočností .

10. V prípade wáĹenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatíly Prijímatel'a, Prijímatel'pred
realizovanim Úhrady oznámi Poskyovatelbvi r'yšku vrátenia prostredníctvom Verejnej
časti I]-MS20l4+ (z d vodu evidencie pohl'adávky na strane Posk},tovatel'a). Následne pri
realizácii hrady Prijímatel' uvedie sprár,ny variabiln] s}ĺnbol automaticky generovanjz
systémom ITMS20l4+, ktor, je dostupn;i' vo verejnej časti ITMS2ol4+.

l 1. Ak Prijímatel' newáti NFP alebo jeho časť na správne ričty alebo pri uskutočnení rihrady
neuvedie spráVny automaticky ITMS20I4+ generovany variabiln , symbol, príslušn .
záv'ázok Prijímateľa ZostáVa nesplnen ' a finančné vzťahy voči Posk},tovatel'ovi sa
považujtl za nevysporiadané.

12. Proti akejkol'vek pohl'adávke na wátenie NFP ako aj proti ak ,rnkol'vek in ,m pohl'adávkam
Poskyovatel'a Voči Prijímatel'oVi vzniknutych z akéhokol'vek právneho d vodu Prijímatel'
nie je oprávnen ' jednostranne započítat' ak kol'vek svoju pohl'adávku'

l3. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Že na vrátenie NFP alebo jeho časti podl'a odseku 4
lohto článku VZP sa uplatní 120-d ová lehota, ak čo i len de p vodnej 60-d ovej lehoty
pripadne na obdobie krízovej siruácie podl'a $ 56 ods. l Zákona o príspevku z EŠIF, inak
platí 60-d ová lehota splatnosti na wátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas
mimoriadnej situácie, nridzového stalu alebo v,nimočného staw vyhláseného v srivislosti
s ochorením COVID-l9 a obdobie šiestich mesiacov nasledujricich po ich odvolaní.
Začiatok plynutia 120-d ovej lehotyje totoŽn; s d om sprístupnenia ŽoV v ITMS 20l4+.
t. j. Začiatok plylutia lehoty sa nemení.

Článok 1l ÚČrovľÍcrvo A UCHovÁvANIE UČTO\.T'\ĺEJ DoKUMENTÁCIE

l. Pľijímarel'' ktor'je čtovnou jednotkou podl'a zĺikona č. 431l2OO2 Z' z. o ttčtovnícÍve
v znení neskoľších predpisov sa zavŕizuje ričtovat'o skutočnostiach ľ'kaj cich sa projektu

a) na anal}tickj/ch ŕrčtoch v členení podľa jednotliv,ch projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme2 v členení podl'ajednotlivj'ch
projektov bez vyvorenia analyick'ch čtov v členení podl'a jednotlivj,ch
projektov, ak čtuje v sťrstave podvojného čtovníctva,

b) v ričtovn ch knihách podl'a $ 15 zákona č. 43ll2oo2 Z. z o ričtovníctve
v znení neskorších predpisov so slovnym a číseln ,m označením Projektu v
čtovn1 ch zápisoch, ak čtuje v sristave jednoduchého ričtovníctva.

2. Prijímatel',kton_|'nie jeričtovnou jednotkoupodl'azákonač. 43ll2OO2Z.z. o čtovníctve
v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a v'davkov
(pojmy definované v { 2 odsek 4 zákona č.43irl2oo2 Z. z. oílčtovníctve vznení
neskorších predpisov) ĺj'kajĹlcich sa Projektu v tičtovnych knĺhách podl'a $ 15 odsek 1

zákona č. 43112002 Z. z. o tičtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o čtovné knihy
používané V slistave jednoduchého čtovníctva) so slovnym a číseln ,m označením

:Po;emtechnická lomajedefinovan 'v $ 31 ods.2písmenob)zákonač. 43\l2oo2z.z o čtovníctvev
znenĺ neskoršíclr predpisov'

J.

6,
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administratívnej ťrnančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na míeste.

V prípade, ak s kontrolou lykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly

povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí

Posk}tovatel' Prijímatel'ovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ nálĺh správy z kontroly,

pričom Prijímatel' je opráwen ' podať v lehote určenej opráwenou osobou písomné námietky

k zistenym nedostatkom, nawhnutym odporučaniam, k na predloŽenie písomného zoznalnu

opatrení prijat 'ch na nápravu zísten 'ch nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej

len ,'prijaté opatrenia") a k lehote na splnenie prijat 'ch opatrení, uveden 'm v náwhu

čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnen]j'ch námietok

(za predpokladq Že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Posk}tovateľ

Prijímateľovi čiastkovri sprálu z kontroly/spráw z kontroly, ktorá obsahuje všetky

náleŽitosti uvedené v $ 22 ods. 4 Zäkona o finančnej kontrole a audite. Kontľola a audit sÍr

skončené d om zaslania správy Prijímatel'ovi. Zaslaním čiastkovej správyje skončená tá časť

kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa ĺj'ka. Ak je kontrolďaudit zastavenilzasÍavenr

z d vodov hodn 'ch osobitného Zretel'a kontrolďaudit je skončena.iskončen;ŕ vyhotovením

záznamu s uvedením d vodov iej/jeho zastavenla- Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak

medzičasom zanikol'

3. Prijímatel' sa zav'dzu1e, že umoŽní V_ kon kontroly/auditu zo strany oprávnen 'ch os b na

\.,kon kontrolyiauditu v zmysle príslušn ch právnych predpisov SR a pĺívnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠlF, zakona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy

o posk}'tnutĺ NFP.

4. Prijímateľ je počas v'konu kontroly/auditu povinny najmä preukázať opráwenosť

vynaložen ch v'davkov a dodržanie podmienok posky,tnutia NFP v zmysle Zmluvy

o poskynutí NFP a príslušn 'ch právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinn , zabezpečiť prítomnosť os b zodpovedn 'ch za Realizáciu aktivít

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audin-q

zdrŽať sa konania' ktoré by mohlo ohtoziť začatie a riadny priebeh v konu konľoly/auditu

a plniť všetky povinnosti' ktoré mu l,yp| vaj najmäzo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. oprávnené osoby na vj,kon kontroly/auditu m žu rykonať kontrolrr/audit u Prijímateľa

kedykoľvek od r]činnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia leh t podľa článku 7

odsek 7.2 mluvy. Uvedená doba sa predĺži vprípade, ak nastanri skutočnosti uvedené

v článku l40 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania f'chto skutočností. Posk}tovateľ je

oprármen , prerušiť plynutie leh t vo vzťahu k vj,konu kontroly žiadosti o platbu formou

administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zičtovaním v prípadoch stanoven 'ch

článkom 1 32 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. osoby oprávnené na v'kon kontroly/auditu majíl práva a povinnosti upravené najmä

v zž*'one o finančnej kontrole a audite, lĺátane právomoci ukladať sankcie pri porušení

povinností Zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinn prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zisten 'ch kontrolorr/auditom

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

oprávnen ,mi osobami na vj,kon kontroly/auditu' Prijímatel' je ziíĺove povinn ' zaslať

osobám oprávnen ,m na vj,kon kontroly/auditu avždy aj Poskytovatel'ovi, ak nie je

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

opatrení prija|j,ch na nápraw zistenj,ch nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správe zkontroly/auditu ana vyzw Poskytovatel"ďin ch oprávnen] ch os b na

v,kon kontroly/auditu predložĺť dokumentáciu preukazujlicu splnenie prijafj'ch opatrení.

Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa člárrku 4 odsek 7 prvá veta VZP (V časti

t kaj cej sa povinného informovania o zisteniach oprávnenych os b na v kon

kontroly/auditu, prípadne in 'ch kontroln 'ch orglínov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom

tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa m že by't podľa okolností konkrétneho

prípadu čiastočne alebo riplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzaj cej vety'

Prijímateľ je zárove povinn 'prepracovať a predložiť v lehote určenej opráwenou osobou

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

predloženie.

9. Právo Posk}tovateľa alebo os b uveden .ch v odseku l tohto článku na vykonanie

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadn}ĺn ustanovením tejto Zmluvy o posk}'tnutí

NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo os b uveden ch v odseku l tohto članku sa

vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu b ch isĺ ch skutočností, bez ohľadu na

druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sri Poskyovatel'

alebo osoby uvedené vodseku 1 tohto článku viazané iba platn 'mi prármymi predpismi

a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajlicich kontrol/auditov. T 'm

nie sri nijak dotknuté povinnosti (t kajrice sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia)

vypl vaj ce z ĺ chto predchádzajricich kontrol/auditov. Povimosť Prijímateľa ltrátiť NFP

alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z v'sledku r.ykonanej kontroly/auditu

kedykol'vek počas činnosti Zmluvy o posk}'tnutí NFP' nie je dotknutá v sledkom

predchádzajricej kontroly/auditu.

l0. Príjímateľ berie na vedomie, Že Posk}tovateľ pri získavaní informácĺí o Projekte vyuŽíva aj

osobitné nástroje v}tvorené inštituciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE'
a to najmä za ričelom plnenia svojej povinuosti ochrany finančn 'ch záujmov. Prijímatel'

srthlasí s t m' aby ridaje t'kajrice sa Projektu, ktoré poskyne Poskytovatel'ovi, boli siičasťou

systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímatel' sa zárove zav'ázlje

poskyn ť Posk}'tovatel'ovi akékoľvek dopl ujrice informácie, ktoré bude Posk}tovateľ

požadovať v s vislosti s prešetrovaním informácií získan ch v rĺámci systému ARACHNE.

Článokĺ3 ZABEZPEčENIE PoHĽADÁVKY, PolsTENIE MAJETKU
A ZMLUVNÉ PoKUTY

1. Ak Posky'tovateľ vo V 'zve alebo počas ričinnosti Zmluvy oposkynuti NFP určí, že

Prijímateľ bude povinn ' zabezpečiť budticu pohľadávkl zo Zmlwy o poskytnutí NFP,

Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytn ť vo forme, sp sobom a za

podmienok stanovenych vo V; zve, v Prármych dokumentoch a v Zmluve o posk}tnutí

NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom wužit|a záložného páva
alebo in m vhodn'm zabezpečovacim prostriedkom, ktor'm m že byt'vsrilade s $ 25

odsek 9 Zĺkona o príspevku z EŠIF aj príjatie zmenky posk}tovateľom od prijímateľa'

Pĺe zriadenie a vznik záložného pľáva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky

sliržiace pre zabezpečenie záväzkov vypl vajricich zo Zmluvy o poskynutí NFP platia

všetky nasledovné podmĺenky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej fome ĺa zák\ade práweho rikonu' ktoľj' pre

vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá obchodn ' zákonníka alebo

občiansky zákonník,

b) za kumulatírmeho splnenia všetk ch podmienok uveden 'ch v tomto odseku 1

zálohom m Že by'buď majetok nadobudnut'z NFP alebo iné veci, práva alebo

majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
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c) k hnutel'n' m alebo nehnutel'n m veciam, ktoré tvoria záloh, musí byt' vlastnícke
právo plne majetkovo-právne vysporiadané; Ío znamená, že je známy vlastnik,
resp' Všetci spoluvlastnĺci veci a s čet ich spoluvlastníckych podielov k veci'
ktorá je predmetom zálohu, je I/1,

d) zriadeniu zá]oŽného práva m že d jst' aj postupne, a to v prípade postupného
vyplácania schv áleného NFP,

e) hodnota zálohu musí by'rovná alebo vyššia ako s čet už Vyplat ného NFP a tej
časti NFP, ktoru Prijímatel' žiada vwlatít' na základe predloženej ŽoP. V prípade
spolufinancovania Projektu Zo strany Financujricej banky' hodnota zálohu musí
zahÍŤnt' aj v'šku pohl'adávky banky na in , ako Prekle ovací ver, t.j. ktorá sa
automaticky nezniŽuje v prípade ťrhrady NFP alebo jeho časti o t to uhradenri
sumu v zmysle pravidiel r.rypl ,vajricich zo ZmIlxy o spolupráci a spoločnom
postupe medzi bankou a orgánmi zastupujricimí Slovenskri republiku. To
znamená, že v pnpade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou
z podmienok V}?]atenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva
zabezpečujriceho aj t to ešte nelyplatonli čast' NFP, ktorá bola obsiahnutá
vkonkrétnej ŽoP Prijímatel'a (vid'článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v
zmysle oboch ryššie uvedenj'ch pravidiel,

f) zálohom m žu by't:

(D vecí vo v'lučnom vlastníctve Prijímatel'a, práva alebo iné
majetkové hodnoty patriace v'Iučne Prijímatel'ovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímatel'a za podmienky' že zäIožcom
bude aj druh 'spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, Že musí byt'
dosiahnuty srihlas väčšiny so zriadením záIožného práva na záloh
počítan ' podl'a vel'kosti podielov spoluvlastníkov vecí, ktorá je
zá]ohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/os b za podmienky, že so
zriadením zá|ožného práva na záloh srihlasí vlastník alebo
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí srihlasu podl'a predchádzajriceho
bodu ii) alebo

(iv) Veci V spoluvlastníctve os b uveden; ch v bodoch (i) ď (iii) vi,ššie
za podmienok tam uvedenych alebo

(v) iné Poskyovatel'om akceptované práva alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) aŽ (iv), ak nepatria vj'lučne
Prijímatel'ovi,

g) ak s zálohom hnutel'né veci' Prijímatel'je povinny oznamovať Poskyovateľovi
každrl zmenu miesta, kde sa nachádzaj do troch kalendámych dní po vykonaní
zmeny a s časne je povinny do troch kalendámych dní oznĺíĺniť Posky4ovatel'ovi
ich stjčasné miesto \.,sk}1u, ak o to Posk}'tovatel'požiada, inak sa predpokladá
že sa nachádzaj,Ú v mieste Realizácie Projektu,

h) Posk}4ovatel'musí by záložn 'm veriteľom prv.m v poradí (tj. ako prednostn ,

zá|ožny veriÍel').

ALEBo V PRĺPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

-ttf

h) okrem podmienok uveden ,ch pĺe niadenie a vznik záioŽného pĺáva podľa pism.
a) aŽ g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte,
ktorého aspo časť Celkov'ch oprávnenj,ch vj,davkov ďalebo aspo časť
Neopráwen ,ch vj,davkov je fi nancovaná prostredníctvom írveru poskynutého
Financuj cou bankou a Prijímatel' posk},tuje na zabezpečenie svojich záväzkov
zo Zm|uly o posk}ĺnutí NFP a zo Zmluvy o livere rovnaky záloh pre
Poskytovatel'a aj pre Financujricu banku' uplatnia aj všetky nasledovné
podmienky:

(D Financujlica banka zriadi záIožné právo ako prednostny zá|ožny
veritel'. V takom prípade Poskyovatel' zÍiadi záložné právo ako
záIožnl veríte]r' dn:h ' v poradí. Financujrica banka si m že
zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí' za irčelom
zabezpečenia in 'ch pohl'adávok Fínancujĺlcej banky, ako si
pohľadávky zo Zmlur,y o rivere.

(iD Prijímateľ sa zaväzuje, Že bez udelenia predchádzajriceho
písomného srihlasu Poskytovatel'a a Financujricej banky
nezaťaží zá|oh zriadením ďalšieho zálloŽného práva v prospech
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za
podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímatel' je
povinn vľátiť NFP alebo jeho časť v srilade s článkom l 0 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzthhuje na zri adenie zá\ožného práva za
ričelom zabezpečenla azaplatenia. in ch pohl'adávok
Financujlicej banky, ak má táto s Posky'tovatel'om uzatvorenil
Zmlulu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmlur'né strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o tivere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odst penie Financujricej banky od Zmluvy o vere, alebo

3. vyhlásenie predčasnej splatností pohľadávky Financujricej
bankyzo Zmluvyo vere,

ktoré:

a) má alebo m6že mať za následok spe aŽenie spoločn ho
zálohu Poskyovatel'a a Financujricej banky v rámci
u_ konu záložného pnĺva alebo

b) sp sobí neschopnosť Prijímatel'a preukiízať zdroje
financovania aspo časti oprávnen ch v'davkov podl'a
schválenej intenzity pomoci ďalebo sumy všetk 'ch
Neoprávnenjlch vj'davkov v zmysle Zmluvy
o posk}'tnutí NFP na základe v'Zvy Posk},tovatel'a,

predstavuje zárove nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizáciu aktivít Pľojektu smerujricu k dosiahnutiu ciel'a
Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v d sledku čoho je
zárove aj podstatn 'm porušením Zmluvy o posk},tnutí NFP
a Prijímatel' je povinn ' wátit' NFP alebo jeho čast' v sr]lade
s článkom 10 VZP'
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(iv) Číselné označenie ŕrčtu uvedeného v Zmluve o livere alebo na

inom doklade Vystavenom Financujricou bankou, na ktorj' má

b}'t' V}platen 'NFP, musí b}'t'totoŽné s číseln 'm označením ričtu

uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí

NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímatel'a' Bez
predchádzajirceho písomného srihlasu Financuj cej banky
nem Že d jst'k zmene číselného označ nia tohto čtu.

(v) Prijímatel' t mto udeľuje Poskyovatel'ovi s hlas s poskynutím

ak 'chkol'vek r|rdajov a informácii t 'kaj cich sa Zmluvy

o poskytnutí NFP alebo in 'ch zml v uzavretych medzi

Prijímatel'om a Poskyovatel'om v nadväznosti na Zmlulu
o posky'tnutí NFP, vrátane osobnych dajov poŽívaj cich

ochranu podl'a osobitnj'ch predpisov, Financujťrcej banke.

(ui) Vprípade' ak Financuj ca banka obdrží v ťaŽok zptedaja

zálohu, bude sa s vj't'aŽkom nakladať sp sobom stanoven m V

$34 zákona o príspevku z EŠlF.

ch) Podrobnejšie pravidlá t 'kajlice sa zriadenia, vzniku a v'konu záIožného práva

budri dohodnut v písomnej zmluve o zriadeni záložného práva alebo v prípade

iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluw
o posk}'tnutí NF-P.

2. Prijímatel' je povinnj'' s v nimkou majetku, ktorého povaha to nedovol'uje (napr.

software, licencie na predmety priemyselného Vlastníctva, patenty, ochrann známky

apodobne) apozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak zYyzvy alebo z Právnych

dokumentoV Posky4ovatel'a nevyplyva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnut; z NFP'

b) riadne poistiť majetok, ktor je Zálohom zabezpečuj cim záväzky Pnjímateľa podl'a

Zmluvy o posky'tnutí NFP, ak je tento odlíšn ' od majetku podl'a písmena a) tohto

odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o znadení záložného práva,

c) zabezpečíť'abybolriadnepoistenymajetokvovlastnĺctvetretejosoby/tretíchos b,

ak je zálohom zabezpečujrlcim pohl'adávku PoskytoVateľa podl'a Zmluly
o posk}'tnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byt najmenej vo vj'ške obstarávacej ceny/ceny

Zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnut ho z NFP; ak sa poisťuje záIoh

a zálohom nie je Majetok nadobudnut ' z NFP, poistná suma musí by't'

najmenej vo v ške podl'a ods. l písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,

(iD Poistenie Sa musí Vzt'ahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia,

odcudzenia alebo straty; Poskytovatel' je oprávneny presktimat' poistenie

majetku a sričasne určit'ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahr ajri

aj rozšírenie t}pu poistn] ch rizík, prc ktoré sa poistenie vyŽaduje,

(iiD Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu apočas UdrŽatel'nosti

Projekĺr,

(iv) Prijímatel' je povinn ' udrŽiavat' uzavrehi a ričinnri poistnir zmluw, plniť

svoje záväz.}y z nej vypl vajtice a dodrŽiavať podmienky v nej uvedené,

najmä je povinn 'platit'poistné riadne avčas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržatel'nosti

Proiektu d jde k zániku poistnej zmluvy' je Prijímatel' povinny uzavriet'

novri poistn zm|uvu za podmienok určen ch Poskyovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spl ala

všetky náležitosti poistnej zmlur,y uvedené v tomto bode,

(v) Prijímatel'je povinn Bezodkladne oznámiť Posk}'tovatel'ovi vznik poistnej

udalosti, rozsah d sledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost'

rispešne Ukončiť realizáciu hlavn 'ch aktivít Projektu alebo splniť

podmienky Udržatel'nosti Projektu a sričasne vyjadrit' rozsah sričinnosti,

ktorri od Posk}'tovatel'a poŽaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzt'ahu k vyuŽitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Posk}'toVateľa,

(vi) V prípade' ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímatel' je povinn '

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uloŽené

Pnjímatel'ovi vodsek 2, bod (i) aŽ (v) tohto článku 13 VZP
a Posk)'tovatel'ovi z toho lypl 'vajri rowak práva' ako by rnal voči
Prijímatel'ovi, ak by poiSten 'm bol Prijímatel'.

3. Prijímatel', ktorj'je záloŽcom, je povinn 'oznámiť poisťovateľovi najnesk r do vj'platy
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik

zá|ožného práva vzmysle $15lmc odsek 2 občianskeho zákonníka. Vprípade, ak

Prijímatel' nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastnĺkom zálohu, Prijímatel'je
povinn zabezpečiť, aby vlastník veci, kton je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci

veci, splnili oznamovaciu povinnosť podl'a prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímatel'a uvedenych v odsekoch l a 2 tohto článku sa považuje

za podstatné porušenie Zmluvy o posky'tnutí NFP a Prijímatel' je povinn ' vrátiť NFP
alebo jeho časť v stilade s článkom l 0 VZP.

5. Ak Prijímatel'poruší svoje povinnosti Zo Zmluvy o poskynutí NFP t 'm, že:

a) neposkyne Posky4ovatel'ovi Dokumentáciu, správy' ridaje alebo informácie, na

ktoďch posk}tnutie je Prijímateľ povinny v zmysle článku 4 odseky 2 až 6,

článku 7 odsek 2, článkov 10 a l 1 VZP,
b) neposkytne Posk}'tovatel'ov'i infomácie v prípadoch, v ktorj'ch táto povinnosť

vyplj,va Prijímatel'ovi zo Zmluvy oposk1'tnutí NFP podl'a článku odsek 6.1

zmluvy, zčlánku 8 odsek 13 al4YZP, zčlánku 13 odsek 1, písmeno g) VZP
ačlánku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu aV lehote stanovenej vZm]uve

o posk}'tnutí NFP alebo určenej Posk}'toVatel'om, ktorá lehota nesmie b}1'kratšia

ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluly o posky'tnutí NFP,

c) nepredloží Posk)'tovatel'ovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci

mu táto povinnost' vypl1 va zo Zm|uly o posk}tnutí NFP, najmä z článkov

uveden 'ch v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve

o posk},tnutí NFP alebo určenej Poskytovatel'om, ktorá nesmie byĺ'kratšia ako

Iehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP'
d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou' na ktoru je

Prijímatel'povinny v zmysle článku 5 VZP'

Zmluvné strany dojednali za uveden porušenia povinností Prijímatel'om zmluvn
pokutu. Zmluvnri pokutu je Posk)4ovateľ oprávnen uplatnit' voči Prijímatel'ovi za

porušenie jednotlivej povinnosti podl'a písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo v'ške
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zmluwej pokuty 100 Eur zakaždj,, aj ačaty, de omeškanía, aŽ do splnenia porušenej
povinnosti alebo d,o zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maimáIne však do v,šky NFP
uvedeného v čiánku 3 odsek 3. I pĺsmeno c) zmluly. Posk}tovatel'je oprávnen ' uplatniť
zmluvnĹl, pokutu podl'a predchádzajucej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto
porušeníe povinnosti nebola uloŽená iná sankcia podl'a Zmluvy o posk}tnutí NFP, ani
nebolo odstripené od Zmluvy o posk}tnutí NFP a s časne, ak Poskyovatel' Prijímatel'a
vyzva| na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaŽe zmluvná pokuta
a Prijímatel' uveden povinnost' nesplnil aĺi v poskynutej dodatočnej lehote, ktorá
nesmie by't'kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie pod]'a Zmluly o poskynuií NFP.
Právo Poskytovateľa na náhradu škody sp sobenťr Prijímatel'om nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmlurĺrej pokuty, ktoru sa Príjímateľ zav'ázuje uhradiť Poskyovatel'ovi uvedie
Poskyovatel'v ŽoV.

Článok 14 oPfu(VNENÉ l"ŕoĺvxy
l. oprávnen;hni vj'davkami s Všetky v,davky, ktoré si nelyhnutné na Realizáciu aktivít

Projektu tak, ako je uvedeny včlánku 2 zmlwy aktoré spÍ aj všetky nasledujrice
podmienky;

a) vznikli počas Realizácĺe hlavn 'ch aktivít Projektu (od Za atla rea|izácie hlavn ,ch
aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavn; ch aktivít Pľojektu) na realizáciu
Projektrr (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprárĺreného
časového obdobia stanoveného vo V 'zve, najsk r 1. januárom 2014, resp. najskor od l.
septembra 20l 3 v prípade projektov realizovan ch v rámci lniciatívy pre Zamestnanosť
mlad ,ch a boli uhradené najnesk r do 3l. decembra2O23,

b) v nadvŽiznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené m žu by' aj vj,davky na podpomé
Aktivity, kloré sa vecne viažu k hlavn m Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred
Začatím realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu, najsk r od 1.l.2014 alebo po Ukončení
realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu, najnesk r však do uplputia 3 mesiacov od
Ukončenia realizácie hlalrn 'ch aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti
o platbu, podl'a toho, ktorá skutočnosť nastane sk r;

c) patria do skupiny v'davkov ods hlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní
postupov pri zmenách Projektu vypl 'vaj cich zo Zmluly o poskytnutí NFP, s
v s lade s obsahovou stránkou Projektu a prispíevajli k dosiahnutiu plánovan ,ch
ciel'ov Projektu a sťr s nimi v s lade'

d) spÍ aj podmienky oprávnenosti v davkov v zmysle prĺslušnej V ,zvy alebo iného
Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktor m sa určujťr podmienky oprávnenosti
v'davkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonitatované, žs 1e
moŽné v'davky pripustiť do financovania;

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne ralizovaná. a tieto v davky boli
uhradené Dodávatel'ovi alebo zamestnancom Prijímatelä (ak íde, napi o mzdové
v'davky) pred predloŽením Žiadostí o platbu, najnesk r však do 3 l.12.202 3 a zároveťl
boli oprávnené v'davky, bez ohl'adu na ich chaľakter, premietnuté do ričtovníctva
Prijímatel'a v zmysle príslušn; ch prár,rrych predpisov SR a podmienok stanoven ch
v Zmluve o poskynutí NFP; podmienka hrady Dodávatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijímatel'a nemusí by,t' splnená v prípade, ak ide o rn-i'davky, na ktoré sa vztähuje
v'nimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o v davŕy
vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje

s ohľadom na konkrétny systém financovania v sirlade s podmienkami upraven mi
v Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v sulade so Zmluvou o poskynutí NFP, práwymi pľedpismi SR
a prámymi aktmi EU, lĺátane pravidiel t kajĺrcich sa štátnei pomoci poáľu ei,ĺntu toz
Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sri v s lade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti' ĺlčinnosti a čelnosti;

h) sri identifikovatel né' preukázateľné a sťr doložené čtovn mi dokladmi' ktoré s riadne
evidované u Prijímateľa v sĺrlade s Prárĺryni predpismi SR; v davok je preukĺízan ,
faktuami alebo in mi ričtow mi dokladmi rormocennej preukaznej hoánoiy, ktoré sri
riadne evidované v čtovníctve Prijímatel'a v s lade s Právnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskynutí NFP; preukrízanie vj'davkov fakĺirami aĹbo- rietovnj,mi
dokladmi romocennej preukaznej hodnoty sa nevzt'ahuje na v davky vykazoiané
zjednodušen 'm sp s9bom vykazovania a na poskynutie zálohovej plátuy; vi,aavty
musia byt'uhradené Pľijímateľom a ich uhradenie musí by'aolozené nainástär prea
ich predložením Poskyovateľovi; podmienka r'hrady vj.davkov.u n"upiutní, ukiáto
skutočnost' wp|yva zo Systému finančného riadenia s ohl'adom na konĹrétny systém
financovania; pre ltčely hrady Preddavkovej platby' sa za ričtow doklad považuje a.;
doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany 

'Prijímaiel'a

Dodávatel'ovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekryvaj a neprekrj,vajri sa aj s in mi prostriedkami
z verejn 'ch zdrojov; sli dodržané pravidlá kríŽového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia EŠ]F 1Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnuĺj' z NFP, na obstaranie ktorého boli v davky vynaložené, musĺ byt,
zak pen ' od tretich strán za trhowch podmienok na ziklade v sledkov Vo bez toho,
aby nadob dateľ vykonával kontrolu nad predávajricim v zmysle článku 3 Nariadenia
Rady (ES) č' 139/2004 z2O.1'2OO4 okontrole koncentrácií medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fuziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebn ,ch
prác musí bl vykonané v $ilade s ustanoveniami Zmluvy o poskynutí ŇFP
(najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnyni predpismi SR a prárĺrymi
aktmi EÚ upravuj cim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vztähuj cicĹ sa
k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebn 'ch prác nespadajricich pod reŽim zákona
o Verejnom obstarávani, vždy zaceny, ktoré spĺ ajli kitérium hospoáámosti, ričelnosti,
Írčinnosti aefektívnosti vypl vajrice zY zvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 az
$l9 Zákona o rozpočtov'ch pravidlách;

k) sri vylakladané na majetok, ktorj'je nov', nebol dosial' používan a Prijímatel, s ním
v minulosti žiadnyn sp sobom nedisponovď.

2. V'davky Prijímatel'a deklarované v ŽoP sri zaokruhlené na dve desatinné miesta (l
eurocent).

3. Ak vj'davok nespÍ a podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku vZP, takéÍo
Neoprávnené v'davky nie sri sp sobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto
vyčíslené-Neoprár'nené v'davky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci
podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude Žop schválená. Ak nesplnenie podmienok
opráltenosti rn- davkov podl'a odseku l tohto článku zistí osoba oprávnení na u_y'kon
konfoly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 YZP, Prijímatel'je povinny vrátĺľ Nnľ átebo
jeho čast' zodpovedaj cu takto Vyčíslen m Neoprávnen m v,davkom v s lade s čIánkom
l0 VZP pri rešpektovaní v šky intenzity Vzt'ahuj cej sa na príspevok v plnej v ške, bez
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z.

3.

ohľadunaskutočnosť,Žep vodnemohlibyttietov davkyklasifikovanéakooPĺavnené

vj'davky alebo Schválené ;;;""' wa":kv: VšeoĹecné pravidlo bkajrice sa opätovnej

kontroly/auditu uvedené včlánku 1z odsek 9 YZP g vzt'ahuje aj na znenu v davkov

z opráwen ch v'd"'k""/il;;;l;" "h 
oprárnen ch vj'davkov na Neoprávnené vj'davky'

čránok 15 ÚČľy pnuÍľĺ.lTEĽA - osoBITNÉ USTANoVENIA

r. Učty štátnej príspevkovej organizácie' vÚc' s111etĺtov zo s kromného sektora

vrátane mimovlĺanv"n o"g"'oĺ"áciĺ a rĺčty iného subjektu veľejnej správy

s v nimkou subjektov uveden ch v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečiposkytnutie N|P Pr!:ma:{:vi bezhotovostne na irčet veden '

v EUR (ďalej len ,, čet iĺiiá""ľĺl' Čísto ĺetu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č' 2

Zmluvy o poskynutí NFP (Pĺedmet podpory)'

Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Pĺijímateľovi bezhotovostne na ním určen ličet

veden'v EUR (ďalej len,,ričet Prijímateľa;')' Prijímateľ-ĺealizuie rihĺadu Schválen ch

oprávren ch v davkov 
" 

ĺetu ľi3ĺmuteľu' uio pro'o"dŤlíctvom svojho rozpočtu' Číslo

ričtu Pĺijímateľa je uvedené v PríĹhe č' 2 Zmluvy o posk}'tÍrutí NFP (Predmet podpory)'

Účty rozpočtovej otganizácie v zriaďovacej p sobnosti VÚC a obce

Poskyovatel' zabezpeči posk}tnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určen '

osobitn ' čet (ďalej len ,,osobitn ' ričet")' ktor je veden ' v EUR' Pred použitím t' chto

prostriedkov je ich Prijímateľ po;inn previesť do rozoočtrr s]ojho zriaďovateľa' a to do

piatich dní od pripísania ĺ chto prostriedkov na osobitn 
. 
irčet' Zriaďovateľ následne

prevedie prostriedky NFP na Príjimateľom rľčen ričet (ďalej len "ilčet 
Prijímateľď')'

zktoréhoPrijímateľrealizujerihĺaduSchválen choprávnen 'chv davkov,ato

prostÍedníctvom svojho rozpočtu' Číslo osobitného čtu a číslo ričtu Prijímateľa je

uvedené v PríIoh e č.2 Zm|ul'y o poskytnutí NFP (Predmet.podpory)' Ak zriaďovateľ

neprevedie NFP na rozpočtov Údavtov ričet Pĺijímatelä' a v davky potrebné na

financovanieuĺčenj,chrĺeelovsri,ube,p"č"névrozpočtePrijímateľa,zriaďovateľ.dá
o"u' *i:'r'","'ovi na preklasifikovanie v'davkov (realizované rihrady oprávnen 'ch

vj,davkov zinch čtov otvoren ch Prijímateľom) vrráĺnci svojho v kazníctva na

v'davky na realizáciu prostriedkov NFP'

Účty prispevkovej organizácie v zľiaďovacej p sobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiaaa príspevok na Realizáciu aktivit

Projektu od zriaďovatel'a

Poskytovateľ zabezpe i poskynutie NFP Prijímaleľovi bezhotovostne na ním

určen irčet (ďalej len,,ričet íĺjĺmateľĺ) veden ' v EUR- Prijímateľ realizuje

irhĺadu Schválen 'ch oprávnen ch v davkov z čfu Prijímatel'a' ato

prostredníctvom svoiilo rozpočtu' Číslo ričtu Prijímateľaje uvedené v Prílohe č'

2 Zmhlly o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

b) ak príspevková oraanlzáciažiada prispevok na Realizáciu aktivít Projektu

t'chto prostĺiedkov je ich Prijimateľ povinnj' previesť do rozpočtu 
'svojho'

zriaďovateľa' "io 
a" s <lní oi pripísania fj'chto pĺostriedkov' ZťraďovaÍeľ

následne p'"u"ai" prostriedky NFP na Prijímateľom určen ' ilčet' z ktorého

PÍijímateľ realizuje rihradu Schválen 'ch opráwen ch Údavkov-' 
' 
a to

p.o.o"dn,.'uo* 
'uäji'o 'o"poĺto' 

Číslo ričtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č'

i Zmluvy o poskynutí NFP (Pĺedmet podpory)'

čÉnok 16 Účrv ľnlĺÍľĺ.lTEĽA - sPoločľÉ usľĺľovn'ľn

1. Prijímateľ je povinn 'udĺŽiavať čet Prijímateľa otvoren 'anesmie ho zrušiť ď do

ťrnančného ukončenia 
"';j"k*. 

v prípade otvoÍenia ričtu pre pĺíjem NFP v tomerĺ11j

banke vzahraničí, Prijímateľ "oápou"aĺ 
za Úuadu všetk ch nákladov spojen ch

s ĺealizáciou platieb na a z tohto irčtu'

2. Ak má Prijímateľ poskynut' irver na financovanie Projektu' zmena čtu Prijímateľa-je

moŽmá ažpo písomnom 
'or't,ase 

ľmn""iĺ"ej banky' Písomn ' sťrhlas Financujrice-: uan\v

podľa predchádza1ĺce.i vety musĺ Prijímatei doručiť Poskytovateľovi do d a lykonania

zrĺeny ričtu Pĺijímateľa'

3.Vprípadevyužitiasystémurefundáciem žePrijímateľrea|izovaťrihradyoprármen ch

v davkov aj zin chričtov otvoren 'ch Pĺijímateľom pri dodĺŽaní podmienok existencie

čtu Prijímateľa u.r"ner'o nu p'ĺj'- ľľľ' ľrijímateľ je povinn ozrrámiť Poskyovateľovi

identifikáciu ĺ chto irčtov'

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sťl lľoky vzniknuté na čte Prijímateľa

príjmom Prijímateľa'

5. Ak je NFP poskytnuĺ_ systémom predfinancovania alebo álohovej platby atakto

poskynuté prostriedky 'ĺ í'e"'e' ľĺ'jímateľ je povinn otvoriť si ako riče1 Prijímateľa

osobih , ričet na Projekt (ďalej len ,'ásobiĺ: učet_na Projekť'). Prijímatel'je povinnj'

v nosy z prostriedkov na tomt; osobitnom ličte na Projekt vysporiadať podľa článku 10

ÍychroYZP.

6. Vprípade otvoÍenia osobitného ričm na Projekt podľa predchádzaj ceho.odseku

a poskytovani3 ľEľ systemom predfinancovania alebo zálohovej platby' vlastné zdroje

PÍijímateľa na nealizaciu aktivit ľĺoiektu m žu prechádzať cez tonto osobitn ílčet na

Projekt' V tut oĺnto p'ĺpua' je PrijíÄateľ povinn najnesk r pred lykonaním rihrady

z6v'á,zkll v|ožiť vlastné zdroje Prijímateľa na tonto osobitrn ' čot na Projekt a predložiť

Poskyovateľovi 'ĺe" " "'ĺui*eĹo 
ričtu na Projekt ako potwdenie o prevode vlastn 'ch

zdĺojov. V pĺípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajir cez tento osobitn ričet na

Pĺojekt, Prijímateľ.i" p"J*ĺ t' ŕ'zdému uhradenemu v davku doloŽiť Poskytovateľovi

vjpis z iného irčtu o,uo'*Jĺo ľĺ1ĺ'ateľom o lihlade vlastn ch zdrojov Prijímateľa' okrem

p.ĺpuoou, ak Vlastné zdroje Prijímateľa sťl zabezpečované Vecn 'm príspevkom'

7. V prípade využitia systému zálohovej platby m Že Pri]im1teľ '"."l'":"ľ.'o::]:^"l^"_:Ľ
,.yäu*ou aj z iného ličtu otvoreného Prijímateľom v srilade s príslušn mi ustanoventamt

Systému fi nančného riadenia'

4.

od zriaďovateloa

Poskybvateľ zabe4eši poskynutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním

"re"íy 
ĺre", ĺaĺ.i len ,,učet Prijímateľď')' ktor je veden v EUR' Pred použitím
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22212004 Z. z. o daĺĺi z pridanej hodnoty V znení neskoĺších predpisov a pravidlami
oprávnenosti, ktoré stanowje Systém riadenia EŠIF a Poskyovateľ.

5. Po poskynutí kaŽdej platby systémom predfinancovania je Prijímatel'povinn; cel jej
u_ šku zr1čtovať, a to do 10 dní odo dria pripísania r,chto prostriedkov na ričet Prijímatel'a.

6' Prijímatel"zričtuje platbu Posk}tovatel'ovi predloŽením Žiadosti o platbu (ztičtovanie
predfinancovania), ktoru predkladá spolu s vjpisom z ričtu potwdzujricom príjem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujticimi skutočnri rihľadu v'davkov deklarovanych v Žiadosti
o platbu (z čtovanie predfinancovania) vj'pisom z ričtu alebo prehlásením banky
o rihrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat' pri v'davkoch zjednodušene
vykazovan] ch prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkov'ch cien alebo paušálnej
sumy. V riímci Žiadosti o platbu (zričtovanie predfinancovania) Prijímatel' uvedie aj
v davky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné hrady voči da ovému
riradu v prípade prenesenej da ovej povinnosti v s lade so zákonom č. 222l2OO4 Z' z.
o dani z prídanej hodnoty v znení neskorších predpisov' ktoré bolĺ zahrnuté do Žiadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania)' pričom nieje povinn opätovne predkladat'tie
isté doklady potwdzujrice hotovostn alebo bezhotovosĺnri rihradu. Kjednej Žiadosti
o platbu (poskynutie predfinancovania) m Že Prijímatel'predložiť PoskytoVatel'ovi len
jednu Žiadosť o platbu (z čtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
posk}tnuté vo viacerych platbách, z d vodu vyčlenenej časti nárokovan 'ch finančnych
prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskynutie predfinancovania), je
Prijímatel'povinn 'z čtovať každ jednu poskytnut platbu predfinancovania samostatne
(t. j' predložiť samostatn Žiadosť o platbu - z čtovanie predfinancovania). NezičtoVan]
rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímatel' povinn;ŕ (najnesk r do 10 dní) od
uplynutia lehoty na zričtovanie vrďiť na čet určen; Posk}'tovatel"om. Podrobnosti
wátenia neaičtovaného rozdielu predfinancovanĺa stanowje príslušná kapitola Systému
finančného riadenia.

7. Prijímatel'je povinny vo všetk ch predkladan 'ch Žiadostiach o platbu uvádzat'u- lučne
nárokované finančn prostriedky / deklarovan v davky, ktoré zodpovedaj
podmienkam uvedenym v článku 14 VZP. Prijímatel' zodpovedá Za pravost', spráVnost'
a kompletnosť ridajov uvedenych v l'chto Žiadostiach o platbu. Ak na základe neprav_y'ch
alebo nesprávnych ridajov uveden;y'ch v akejkol'vek Žiadosti o platbu d jde k v}p]ateniu
alebo schváleniu platby, Prijímatel' je povinn]i takto [platené alebo schvá]ené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátil'; ak sa
o skutočnosti, že došlo k ryplateniu alebo schváIeniu platby na zél<Iad,e nesprávnych
alebo neprav,ch ridajov dozvie Poskyovatel', postupuje podl'a článku 10 YZP.

8. Posk},tovatel' je povinn'lykonať kontroluŽiadosti oplatbupodl,a $ 7 a d 8 äkona
o finančnej kontrole a audite a článku l25 všeobecného nariadenia, pričom Prijímatel'js
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Prijímatel' je povinn , oznámit' Posky.tovatel'oví identifikáciu iného čtu otvoreného
Prijímatel'om, zktorého realizuje špecifické typy vydavkov. Zoznam špecifick ch typov
v, davkov uvedie Poskyovaĺel' v Príručke pre žiadatel'a, resp. Príručke pre Prijímatel'a.

oprávneny v davok za podmienok definovanjzch v predchádzajricom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z čtu Prijímatel'a na in čet otvoren] Prijímatel'om,
definovan]|' v predchádzajricom odseku a hradou záviizku alebo rihradou špecifického typu
vydavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovatel'Skej p sobnosti Prijímatel'a,
rihrada Schválen 'ch oprávnen 'ch v'davkov m že by' realíz'ovaná aj z čtov tohto subjektu
pri dodržaní podmienky xistencie čtu Prijímatel'a určeného na príjem NFP. Zárove
subjekt v zriad'ovatel'skej p sobnosti Prijímatel'a je povinn ' ĺealízovať Schválené
oprávnené v ,davky prostredníctvom rozpočtu. Prijímatel' je povinn;iz oznámit'
Posky'tovatel'ovi identifikáciu ričtov, z kton_ch realizuje hĺadu Schválen 'ch oprávnen ,ch

qi'davkov za podmienky dodrŽania pravidiel vzťahujricich sa na špecifické v'davky a
roky.

Článok l7a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

l. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (d'alej aj,,platba..) poskyuje na
oprávnené u-ldavky Projektu na základe Prijímateľom predložen ,ch neuhradenj,ch
r1čtovn] ch dokladov / časti ričtovn 'ch dokladov V lehote splatnosti záväzku Dodávatel'ov
Projektu, resp. na základe drobn 'ch hotovostn ch rihrad a / alebo hotovostnych alebo
bezhotovostnj/ch rihrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa m žu b1,t'
uhradené Dodávate]'ovi Projektu aj pred pripísaním finančn]iuch prostriedkov na ričte
Prijímatel'a za poskynuĺé predfinancovanie. Podrobnosti a derailné postupy realizácie
platieb systérnom predfinancovania s upravené v príslušnej kapitole Systému
finančného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zaväzuj dodrŽíavat,.

2. Posky4ovatel' zabezpečí poskynutie platby v'lučne na základe Žiadosti o platbu
(poskynutie predfinancovania), predloženej Prijímatel'om v EUR po Začaĺí realizácje
aktivít Projektu anadobudnutí ričinnosti Zmluvy oposk},tnutĺ NFP. Žiadosť oplatbu
(posk}'Ĺnutie predfinancovania) musí bl v srilade s rozpočtom Projektu. Prijímatel'
v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskynutie predfinancovania) uvedie nárokovantl
sumu finančn ch prostriedkov podl'a skupiny v .davkov uvedenej v prílohe č.3 Zmluvy
o posk},tnutí NFP (Rozpočet Projektu).

Spolu so Žiadost'ou o platbu (posk},tnutie predÍinancovania) predkladá Prijímatel' aj
neuhradené r1čtovné doklady / časti čtovn; ch dokladov (faktrira, prípadne doklad
rovnocennej d kaznej hodnoty, resp. ich k pia) príjaté od DodáVatel'a Projektu a
relevantn podpom dokumentáciu, resp. jej k piu, ktorej minimálny rozsah stanoluje
Systém riadenia EŠIF a Poskyovatel', a to v lehote splatnosti tychto čtovnjzch dokladov.
Jeden rovnopis ričtovn 'ch dokladov si ponecháva Prĺjímatel'. Ak s sričast'ou v,davkov
Prijímatel'a aj hotovostné hrady, tieto i,". davky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania) a predloŽí k nim prĺslušné čtovné doklady, ktoré potvrdzuj
hotovostn hradu (napr. pokladničn ' blok). Prijímatel' m že do Žiadosti o platbu
(poskynutie predfinancovania) zahm ť aj hotovostnri alebo bezhotovostn hradu
da ovému riradu v prípade prenesenej da ovej povinnosti V s lade so zákonom č.

4. Prijímatel'je povinn ' uhradiť Dodávatel'om ričtovĺlé doklady s visiace s Realizáciou
aktivít Projektu najnesk r do 5 pracovn;ŕch dní odo d a pripísania príslušnej platby na
ričet Prijímatel'a. Úrok z omeškania s rihradou záväzku voči Dodávatel'ovi Projektu znáša
Prijímatel''

8.
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povinn Sa na čely vykonu kontroly riadiť $ 2l zákona o finančnej kontrole a audite'

inj,mi releuantni'mi právnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovateľa'

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzaj ceho odseku Poskyovatel' Žiadosť o platbu

(poskynuĺiepredn'un"ouunĺu) aŽladosťoplatbu(Zĺičtovaniepredfinancovania)schváli

v plnej v ške, schvá}i v 'n''"n"j 
ui"t"' zamietne alebo pozastaví' pričom zo Žiadosti

o platbu (poskytnutic predfinancovania) m že čast' nárokovan ch v davkov' u ktorj'ch

je potlebné pokračovať V kontrole' lryčleniť' a to v lehotách určen 'ch Systémom

finančného riadenia, resp' vo Vynimke zo Systému finančného riadenra štrukturálnych

fondov, Kohézneho fondu a Eur pskeho námorného a rybárskeho londu na programove

obdobie 2014_20 20 zo d a08'04'2o2o (ďalej ako "V nimka")" Prijímateľovi vznikne

nárok na schválenie Žiado;ti_ o platbu (Zučtownie'predfinancovania) a Žiadosti o platbu

(posky'tnutie predfinancovania), iba ak podá t to Ziadosť o platbu riplnŕ-r a spráwu' a to

aŽ v momente schválenia sĺĹnnej Žiaaosti o platbu Certifikačnj'm orgánom a len

v rozsahu SchváIen ch oprávneni'ch v davkoV Zo strany Posk}'toVatel'a a C rtifikačného

orgánu.

l0. Predfinancovanie Sa posk}'tuje aŽ do momentu dosiahnutia maximálnc l00 % celkovj'ch

oprávnenych 'i'au' 
r<o"'iä 

*"p'áJ'Lt 
Posledná 7 jndost o platbu (zučtovanie

nicdfinancorania) predloŽen;\ ä.'ci n.atirá.ĺe aktivit Projektu plni lunkciu Žiadosti

o platbu (s príznakom záverečná)'

l l. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie pľedfinancovania) obsahuje v davky' ktoré sri

predmetom Prebiehajucäho 't'ĺ'ouniu' 
Poskyovateľ m že pozastavit' schvaľovanie

do&nutj'ch vj'davkov au do času ukončenia Prebiehaj ceho sklimania' Ak s vj'davky'

ktoľ ch sa t 'ka Prebiehajtice skrjmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (z čtovanie

predfinancovania;, ľosty'tiuatet' pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu

(a to aj za rnj'davky' t'tojcn sa Prebichajrice skrimanie neľj'ka)' a to až do času ukončenia

Prebiehajĺrceho skrimania'

Článok 17b PLATBY SYSTÉMoM ZÁLoHoVÝCH PLATIEB

1 ' Posky1oVateľ zabezpeči poskytnutie Nl.P, ľesp. jeho-časti (ďalej aj ,,platba") systémom

zálohov ch platieb na ,inualŽruaortĺo platbu (posk}tnutie zálohovej platby). Žiadosť

o platbu (posk)'tn''ĺ" 'ĺtoľ'ou"j 
platbyj predkladá Prijímatel' v EUR' Podrobnosti

a detailné oor,uo, ,"u'áĺ" piuii"t systemo'o zálohovj'ch. o]*'": :o 
r1o::ľ',):

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia' ktor sa Zmluvné strany ZaVaZuJu

dodrŽiavať.

2. Pľijímatel' po Začati rea|izácie aktivĺt Projektu anadobudnutí ričinnosti Zrnluvy

o poskyĺnutĺ Nľľ, p'"atiuaĺ Poskytovatel'ovi Žiadosť o platbu (poSk}'tnutie zálohovej

platby) maximálne do vj'šky Stanovenej vo Vynimke' V zmysle uvedenej V 'nimky sa

maximálna v ška zálohoveiptatby vypáčíta ako 4o%' z celkového NFP zníŽeného o už

poskynut časť Nľľ sy'te-orn '"ĺunja"i"' 
p'ĺ r-rypočte sa nezohl'ad uje počet mesiacov

realizácie projektu"

3. Pravidlá pre vj'počet maximálnej vj'šky zálohovej platby apravidlá poskynutia

nasledujricej zálohovej platby s uu"á"né u príslušnej kapitole Systému finančného

riadenia.

4. Po posk}'tnutí zálohovej platby je Prijímatel' povinn každil jednu poskytnutĺr zálohovu

piurtu o.i"u"zn" ,ĺ,čtouáuať , i'ičom najnesk ĺ do 1 2mesiacov odo d a pripísania platby

naričtePrijímateľajePrijímĺel,povinnj,zričtovaťl00%sumyka.Ždejjednejposkytnutej
zálohovej platby.

5. V rámcí lormulara Žiadosti o platbu (z čtovanie zálohovej platby) Prijímatel' uv1!]e

deklarovan v davky podl'a skupiny v davkov v zmysle Zmluvy o posk}'tnutí NFP'

špolu ,o Žiaáosťou o ptatbu i''iĺtouanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj

čtovné doklady preukazujlice' hradu v- davkov deklarovan1 ch v Žiadosti o platbu

(zŕrčtovanie zálohovej platby) arelevantnri podpornír.dokumentáciu' ktorej minimálny

rozsah stanowje Systém riadenia EŠlF a PoskytoVatel''

6. Zálohow platbu je možné zričtovať predloŽením viacerj'ch Žiadostí o platbu (zličtovanie

zálohovejplatby).Povinnosťzirčtovaťl00%sumykaŽdejjednejposkynutejzálohovej
platby vlehote 12 mesiacov odo d a pripísania finančn ch prostriedkov na ĺičte

Prijĺmateľa sa vzťahu.1e osobitne ku každei jednei poskynutej zálohovej platbe' pričom

;;il;;;o -ri Žiadosť o platbu (zričtovanie zálohovej platby) je potrebné priradit'

k najstaršej poskynutej nezrlčtovanej zálohovej platbe'

7' Prijímatel' je oprávnen ' požĺadať o ďalšiu zálohovil platbu najsk r s časne s podaním

Žiadosti o platbu (zučtovanie záIohovej platby)' Poskyovateit' zabe'zpeči poskynutie

ffi; ;; iar.i"a. zĺ"a"'J o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a:Ž po schválení

o."líz.*.1 Žiadosti o ptattu 1zriotovanĺe zálohovej platby) Certifikačn m orgánom' ak

nie je dohodnuté inak'

8. Ak predchádzaj'(rca zäiohová platba nebola poskynutá vmaximáInej možnej vj'ške'

Prijímatel' m Že požiadať o ďalšiu zálohov platbu vo vj'ške sl:lčtu C rtifikačn m

oĺgánom schválenej v šky NFP a sumy rormajricej 
.sa 

rozdielu maximálnej v šky

zálohovej platby a preachádzajricej poskynutej zálohovej platby' S čet t chto

prostriedkov, a t da v ška možnej zálohovej platby' je maximálne 40% z celkového NFP'

9. Ak Poskyovatel' vpredloženej Žiadosti oplatbu (z čtovanie zálohovej platby)

identilrkoval Neoprávnené vi'aavty pred upl1ĺlutím príslušnej l2-mesačnej lehoty na

zťrčtovanie, Prijímatel -oz" tuĹto identifikovanri nezt]čtovanri sumu zrlčtovať

ilil;" ľätĺ"; Žĺuao'tĺ o platbu (zričtovanie zálohovej platby) s v davkami

minimálne vo vj'ške identifikovan 'ch Neoprávnen ch v davkov' Prijímateľ m že tento

postup uplatnit'do skončenia prísiušnej 12-mesačnej lehoty na z čtovanie; podrobnosti

.ĺ up.uu"ne v príslušnej kapitole Systému ĺtnančného riadenia'

10. Ak Prijímateľ nez čtuje 1o0 % posk)'tnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo d a

pripísania platby na ričet Prijímatel'a' a to ani vyuŽitím- možnosti podľa predchádzajťrceho

odseku VZP, Prijímatel'je iovinn 'najnesk r do 10 dní po uplynutí l2_mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezričtovaného rozdielu na ĺrčet určen1 Poskytovatel'om'

r-t
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1I. Ak Posk'Iovatel' vpred'loženej Žiadosti oplatbu (zučtovanie zálohovej platby)
identifikoval Neoprávnené w davky až' po uplylutí I2-mesačncj lehoty na zlčtovanie,
Prijimate|' je povinn vrátit'sumu nezučtovaného rozdielu poskynutej Zálohovej platby
v sri.lade s článkom 10 t,chto vzP.

12' Prijímatel'je povinny vo všeĺk ch predkladan 'ch Žiadostiach o platbu uvádzat,rn- lučne
vydavky, ktoré zodpovedajÚl podmienkam uvedenym včlanku 14 VZP. Prijímatel'
zodpovedá Za pravost', správnosť a kompletnost' ridajov uveden] ch v Žiadosti o platbu.
Ak na základe nepravych alebo nesprávnych dajov d jde k vyplateniu alebo schváleniu
platby, Prijímatel"je povinn ' takto ryplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne,
od kedy sa o tejto Skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnoSti, Že došlo k vyplateniu
alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo neprav-iĺch dajov dozvie
Posk)'toVatel', postupuje podl'a článku l0 VZP.

13.Poskyovatel'jepovinn'lykonat'kontroluŽiadostioplatbupodl'a$7a 8Zákona
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímatel'je
povinny sa na ričely vykonu kontroly riadit' $ 21 zákona o finančnej kontrole a audite'
inymi relevantn] mi právnymi predpismi a inj'mi dokumentmi Posk}toVatel'a.

l4. Po lykonaní kontroly podl'a predchádzaj ceho odseku Poskyovatel' Žiadost' o platbu
(posk14nutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zričtovanie zálohovej platby) schváli
v plnej v_y'ške' schváli v zníŽenej r.yške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti
o platbu (z čtovanie zálohovej platby) m že čast'nárokovan ch v,davkov, u ktor'ch je
potrebné pokračovať vkontrole, vyčlenit', ato Vlehotách určenych Systémom
finančného riadenia, resp. vo V] nimke.. Prijímatel'ovi vznikne nárok na schváIenie
Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby) iba ak podá trito Žiadosť o platbu ripln
a správnu, a to až v momente schválenia srihrnnej Žiadosti o platbu Certifikačn 'm
orgánom a len v rozsahu SchváIen 'ch oprávnen ch qŕdavkov Zo strany Posk}tovatel'a
a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímatel'ovi poskyujti až do dosiahnutia maximálne 100 %
aktuá]nej v'šky oprávnen] ch v. davkov Projekh:. Po posky,tnutí poslednej zálohovej
platby je Prijímatel' povinny zričtovat' celjz zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 až
12 tohto članku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zr]čtovanie zálohovej platby)
predloŽená v rámci Realizácie aktivít Projekh: plní funkciu Žiadosti o platbu (s
príznakom záverečná)'

16. Ak Žiadosť oplatbu (zičtovanie zálohovej platby) obsahuje v,davky, ktoré sri
predmetom Prebiehajťrceho sktlmania, Poskyovatel'pozastaví schval'ovanie dotknut ,ch

vydavkov až do času ukončenia Prebiehajriceho sk mania'

18. Ak došlo k mámemu uplynutiu p vodne dohodnutej 9-mesaČnej lehoty na zučtovanie
zálohovej platby, ktorá sa Vynimkou, resp. Systémom lrnančneho ľiadénia predĺžila na
12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijĺmateľa za predpokladu' že splní svoje
povinnosti v tejto predĺženej l2-mesačnej lehote.'Predĺžením lehoty na l2 mesiacov nie
je začiatok pl}nutia tejto lehoty dotknuti.

,lľ

Clánok l7c PLATBY sYsTÉMoM REFUNDÁCIE

Posk}tovatel'zabezpečí posky'tovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj ''platba") systémom
refundácie, pričom Prijímatel'je povinn ' uhradit' v'davky z vlastnych zdrojov a tie mu
bud pri jednotliv 'ch platbách refundované v pomemej v'ške k Celkov,m oprávnenym
v'davkom' Podrobnosti adetailné postupy realizácie platieb systémom refundácĺe s
upravené vpríslušnej kapitole Systému finančného riadenía, ktor' sa Zmluvné strany
zaväzuji dodržíavaÍ'.

Posk}'tovatel' zabezpečí posky,tnutie platby systémom refundácie v'Iučne na zĺíklade
Žiadosti o platbu, ktoru Prijímatel' predkladá v EUR po Z'ačatí rea]izácieaktivít Projektu
a po nadobudnutí ričinnosti Zmluvy o posk}tnutí NFP.

V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímatel' uvedie deklarované v,davky podl'a
skupiny v,davkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP' Prijímatel' je povinn , spolu so
Žiadostbu o platbu predložiť aj čtovné doklady preukazuj ce hradu vj,davkov
deklaovan; ch v Žiadosti o platbu a relevantn podpomri dokumentáciu, ktorej
minimálny rozsah stanoWje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímatel'je povinny vo všetk 'ch predkladan 'ch Žiadostiach o platbu uvádzat'u-lučne
deklarované rn davky, ktor zodpovedajri podmienkam uvedenym včlánku 14 VZP.
Prijímatel'ZodpoVedá za pravosť, správnost'a kompletnost'ĺrdajov uveden 'ch v Žiadosti
o platbu. Ak na základe nepravj'ch alebo nespráwych dajov uveden]lch v Žiadosti
o platbu d jde k vyplateniu platby, Prijímatel'je povinn ' takto D/platené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnoSti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo
k ryplateniu platby na základe nesprármych alebo neprar^. ch ridajov dozvie
Posk}'toVatel', postupuje podl'a čIánku l0 VZP.

5. Poskytovatel'jepovinn'vykonaťkontroluŽiadosti oplatbupodľa $ 7 a $ 8 Zákona
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímatel,je
povinn;il sa na ričely v'konu kontroly riadit' $ 2l zákona o finančnej kontrole a audite,
in mi relevantn mi právnymi predpísmi a in]hni dokumentmi Posk},tovatel'a'

. Po vykonaní kontroly Posk1,tovatel' podl'a predchádzaj ceho odseku Žiadosť o platbu
schváli v plnej v'ške, schváli v zniženej \'yške, zamietne alebo pozastaví, pričom čast'
nárokovanych vj'davkov, u ktor'ch je potrebn pokračovat' v kontrole, m Že vyčlenit',
a to v lehotach určen 'ch Systémom finančného riadenia' resp. Vo V 'nimke. Prijímatel'oVi
vznikne nárok na v)platenie platby íba ak podá plnri a správnu Žiadosť o platbu, a to až
V momente schválenia srihmnej Žiadosti o platbu Certifikačn] m orgánom, ato len
v rozsahu Schválen;ich oprávnen .ch v'davkoV Zo strany Posk},toVatel'a a CerÍifikačného
orgánu.

2.

3,

17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Že Posk}tovatel'm že poskytn t'd'alšiu zá]ohovu
platbu aj bez predchádzajliceho schválenia Žiadosti o platbu (z čtovanie zálohovej
platby) v srilade s Vynimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Eur pskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie
2014 2020zodŕta08.04.2020'Postuppodl'apredchádzajricejvetyječasovoobmedzenjz
na platnost' uvedenej V ,nimky.
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7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje v davky, ktoré s predmetom Prebiehajriceho skrimania'

Posk)tovatel' pozastaví schvaľovanie dotknut ch v'davkov ď do času ukončenia

Prebiehajriceho skrimania.

ČlÁľox ts spoLočNE UsTANovf,NIA PRE vŠETKY sYsTÉMY FINANcovANIA
A PRIJÍMATEĽoV

1 . De pripísania platby na čet Prijímateľa sa povaŽuje za de čerpania NFP, resp. jeho

časti.

2. Ak nie je moŽné prílohy k Žiadosti o platbu predloŽiť elektronicky v ITMs20l4+, je

Prijímatel' oprávnen ' predložiť príIohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme ( čtovné

doklady, v pisy z rtčtu, podpomá dokumentácia vo forme ĺovnopisov originálov alebo

ich k pie).

3. Jednotlivé systémy financovania sa m žu vramci jedného Projektu kombinovať.

Kombinácia všetk 'ch troch s}stémov financovania (systém álohov'ch platieb, systém

predfinancovania a s}stém refundácie navájom) je možná pre všetk 'ch prijímatel'ov, za

dodržania podmienok definovan 'ch vo V 'nimke, v Systéme fínančného riadenia a vo

Yyzve.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerj'ch systémov financovania v rámci jedného

Projektu sa na učenie pnív a povinností zmlu\.Íl 'ch strĺĺn sičasne použijri ustanovenia čl.

17a až l'|c YZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej

kombinácii.

Ak d jde ku kombinácií dvoch alebo viacer'ch systémov financovania v rĺímci jedného

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu m že Prijímateľ predkladať len na jeden

z uveden 'ch systémov, tzn. že \apr. v'davky realizované z poskytnut 'ch zálohov'ch
platieb nem že Prijímateľ kombinovať spolu s v'davkami uplat ovan 'mi systémom

refundácie ďalebo s v davkami uplat ovan 'mi systémom predfinancovania v

rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímatel'predkladá samostatne Žiadosť

o platbu (aičtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebeŽná platba _

refundácia) ďalebo samostatne žiadosť o platbu (zičtovanie predfinancovania). Pri

využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi

identifikované rozpočtové položky Projektu Poskyovatel'ovi tak, že je jednoznačne

určené, ktoré konkrétne v davky budti deklarované ktor m systémom financovania. Pri

kombinácii dvoch alebo viacen ch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu

(s príznakom záverečná) len za jeden z vytlžit ch systémov.

. Ak Projekt obsahuje aj vj'davky Neopráurené na financovanie nad rámec finančnej

medzery, je tieto Prijímatel' povÍnn ' uhrádzat' Dodávateľom pomeme zkaždého

ričtovného dokladu podl'a pomeru stanoveného v článku 3 ods' 3.1 písm' c) zmluvy,
pričom vecne Neoprávnené v davky Prijímateľ hradí z vlastn 'ch zdrojov.

7' Posk}tovateľ je oprávnen ' zv'šiť alebo mížiť v šku Žiadosti o platbu z technick ch

d vodov na strane Poskytovateľa maximálne vo v ške 0,01% zmaximálnej v šky NFP
uvedeného v Zmluve o posk}tnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu' Ustanovenie

člrinku 3 ods. 3.2 zrnluvy ľj'mto nie je dotknuté.

Suma neprevyšujrica 40 EUR podľa $ 33 ods' 2 Zákona o pispevku z EŠIF m uplatní na

hmn sumu celkového nevyčerpaného alebo nespráwe zričtovaného NFP alebo jeho

časti z poskynutj'ch platieb, pričom Posk}'tovateľ m že tieto čiastkové sumy kumulovať
a pri prekročení sumy 40 EUR qrmáhať pľiebeŽne alebo až pri poslednom zričtovaní

zálohovej platby alebo poskynutého predíinancovania.

9. Zmlurné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, wátane práv

a povinností Zmlurĺl 'ch stran t'kajrice sa systémov financovania (platieb) s určené

Systémom finančného riadenia, ktor je pre Zmluvné stany zi'v'zn , ako to vypl 'va aj

z članku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zárove slirži pre potreby v kladu
príslušn ch ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvn ch

striĺn.

10. Na ričely tejto Zmluvy sa za hradu čtovn ch dokladov Dodávateľovi m Že považovať

aj:

a) rihrada ričtorĺr ch dokladov postupníkovi' v prípade, že Dodávateľ postupil

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v srilade s $ 524 až $ 530

občianskeho zákonníka'

b) rihrada záložnému veritel'ovi na základe v'konu záložného práva na pohľadávku

Dodávateľa voči Prijímateľovi vs lade s $ 15la až $ 151me občianskeho
zákonníka'

c) ribrada oprávnenej osobe na základe u. konu rozhodnutia voči Dodávateľovi

v zmysle všeobecne záviizn 'ch prarĺ:ych predpisov SR,

d) započiĺarĺie pohľadávok DodáVatel'a a Prijímateľa v srilade s !j 580 až $
581 občianskeho zákonníka" resp. $ 358 až $ 364 obchodného zákonník4

e) ak Prijímateľ nem Že splniť svoj záväzok veriteľovi, pretoŽe veriteľ je

neprítomn ' alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má od vodnené pochybnosti,

kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajri ričinky splnenia závŕizku, ak
jeho predmet Prijímateľ uloŽí do notaĺskej r|lschovy na ričely splnenía zäviizktt.

Vynaložené potrebné nrĺklady s ĺm spojené znáša veriteľ.

l l' V prípade, Že Dodávateľ posĺipil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v s lade s

s 524 až $ 530 občianskeho ziíkonníka' Prijímatel' vriímci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujrice postripenie pohľadávky Dodávatel'a na

postupníka.

l2. Vprípaderihradyzáv'dzkuPrijímateľazáložnémuveriteľovipriv konezáložnéhopráva

na pohľadávku Dodávatel'a voči Prijímatel'ovi v srilade s $ l51a až $ l5lme občianskeho

zaf
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zákonníka PrijÍmatel' v rĺámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloŽí aj dokumenty
preukuuj'jce vznik záIcŽného práva.

I3 ' V pripade Úhrady záväzku Prijímatel'a oprávnenej osobe na zál<lade rl. konu rozhodnutia
voči Dodávatel'ovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímatel' v rámci dokumentácie
Žiadosti oplatbu predloŽí aj dokumenty preukazuj ce r,ykon rozhodnutia (napr.
exekučn príkaz, Vykonatel'né rozhodnutie).

l 4. V prípade hrady záväzku Prijímatel'a opnívnenej osobe (veritel'ovi) na základe uloženia
predmetu záväzku medzi Prijímatel'om a Veritel'om do notárskej schovy v zmysle
Prárĺrych predpisov SR Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloŽí
notársku zápisnicu a dokumenty preukazuj ce qzkonanie uloŽenia predmetl záväzku do
notarskej schovy.

15. Vprípade započítania pohl'adávok Dodávatel'a a Prijímateľa vsrilade s $ 580 až $
581 občianskeho zákonníka, resp. $ 358 až 5 364 obchodného zákonníka, Prijímatel'
v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloŽí doklady preukazuj ce započítanie
pohl'adávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzt'ahujri na Prijímatel'a' ktor, by sa pri aplikácii
niektorého z vyššie uvedenych postupov dostal do rozporu s Právn}ĺni predpismi SR
(napr. so zákonom o rozpočtor1ych pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa
zárove nevzt'ahujri ani na pohl'adávku podl'a čl. 7 ods.3 YZP.

čt-Áľox 19 UCHoVÁvANlE DoKUMENTov
Prijímatel'je povinn ' uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia leh t podl'a článku 7
odsek 7'2 zmluvy a do tejto doby strpieť V kon kontroly/auditu Zo strany oprárĺlen ch os b
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podl'a prvej vety tohto článku m že bl automaticky
predĺŽená (t.j' bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len
na zák|ade oznámenia Posk}tovatel'a Prijímatel'ovi) v prípade, ak nastan skutočnosti uvedené
včIánku l40 všeobecného nariadenía očas trvania t] chto skutočností. Porušeníe povinností
typl 'vaj cich z tohto článku je podstatn ,m porušením Zmluvy o NFP'

člÁľor zo MENY A KURZoVÉ RoZDIELY
l. Ak Prijímateľ uhrádza v'davky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné ričtovné doklady

s preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímatel'; to neplatí v prípade
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití v_|'menného kurzu pre potreby
prepočtu sumy vjzdavkov uhrádzan 'ch Prijímatel'om v cudzej mene je Príjímatel' povinn '
postupovat' v s lade s $ 24 zákona č. 43112002 Z. z. o ísčtovníctve v znení neskorších
predpisov.

2. Pri prevode pe ažn 'ch prostriedkov v cudzej mene zo svojho ričtu zriadeného v EUR na
čet dodáVatel'a Projektu zriadeného v cudzej mene použíje Prijímatel"kurz banky platn] v

de odpísania prostriedkov z itčtu, tzn. V de uskutočnenia ričtovného prípadu. T mto
kurzom prepočítan 'v'davok na EUR zahmie Prijímatel'do Žiadosti o platbu (zričtovanie
predfinancovania, z čtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu _ refundácia).

v stua68z 70

Ak Prijímat ľ prevádza pe aŽné prostriedky v cudzej mene zo svojho ri.Ótu zriadeného v
cudzej mene na ričet dodávateľa Projektu v rowakej cudzej mene, pouŽije refeĺenčnj,
v menn 'kuĺz určen ' a vyhlĺísenj' Eur pskou centrálnou bankou v de predchádzajuci d u
uskutočnenia ričtorného prĺpadu. T 'mto kurzom prepočítan v davok na EUR zahrnie
Prijímatel' do Žiadosti o platbu (zičtovanie predfinancovania, z čtovanie záIohovej platby
alebo žiadosť o platbu refundácia).

Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak V predloženej Žiadosti o platbu
(poskynutie predfinancovania) pouŽije kurz banky platn ' v deŕr zdanitel'ného plnenia
uveden, na čtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zučtovanie
predfinancovania) uplatní postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto článku VZP'

Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovania' je povinn ' priebežne sledovať a
kumulatíwe narátavať kladn a zápomr! hodnotu vzniknut'_ ch kurzov'ch rozdielov. Tento
záverečnj, kumulatívny prehl'ad vzníknut]i'ch kurzov. ch rozdielov je Prijímatel'povinn ,

priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). '\k zo záverečného kumulatívneho
prehľadu vypl] va pľe Prijímateľa kurzová strata, m že v riĺmci Žiadosti o platbu (s
príznakom záverečná) požiadat' o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho
prehľadu vypl 'va pre Prijímateľa kurzo',y zisk, Prijímatel' je povinn trito sumu wátit'
v s lade s čIánkom l0 VZP' Postup podľa tohto odseku sa uplatní' len ak kumulatívna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR' suma nižšia alebo rorná 40 EUR sa vzájomne
nevysporiadava.

i_

4.

5.
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REDMET PODPORY NFP

é. 2 7mlry o posk17tnutí NFP

l. Všeobecné infoľmácie o pľojekte
l{ázov pĺoicltu: zvýšenie mĺestnej mobility vybudovaním cyklistickej ĺnÍraštruktúry v meste Turzovka - ll. etapa

l(tód pĺoirktu: 3020r'r Q672

lĺód Žoľrp: NFP3020 t 00672

opcračný program: 302000 - lntegrovaný regionálny operačný proqram

SpolufinancoYaný z: Euľópsd Íond regionálneho rozvoja

Pliorilná m: 3020l 0 - l. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konlaétny cieľ: 3020'l 003'l - l.2.2 zvýšenie atÍaktivity a prepÍavnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

lĺategóric ľcgiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

}htegorizácia za Konkľétne ciele

KonlĺrŔny cicli 3020l 003'l '1 .2'2Zvýšenie atraktivĺty a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom poóte prepravených osôb.

oblasť intervencie:

Hospodárska činnost':

090 - cyklistické trasy a turistické chodníky

12- Doprava a skladovanie

Predmet podporyIIY:-
14.12.2021 12:48
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2. Financovanie pľojektu

Forma íinancovanĺa: PredÍinancovanie:

ReÍundácia:

Región
(NUrS rD

Stredné sloVensko

IBAN

sK585600000000020461 501 5

l"on

Banka

Prima banka Slovensko, a.s.

Platnosť od

r 0. 8. 2004

Plďnosťdo

31 . 1?..2023

Vyšší územný celok

' Banka

Prima banka Slovensko, a.s.

okĺes
(NUrs rv)

Platnosť od

r 0. 8. 2004

Platnoďdo

31.1?'.2023sK585600000000020461 501 5

3.A Miesto realizácie pľoiektu

P.č. štĺt Obcc

Turzovka'1. Slovensko

(NUrS ilD

Žilinský kra'i Čadca

3.B Miesto ľealizácie pľoiektu mimo opľávneného
územia oP

Nezaevidované

Gicľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

4. Popis cielovei skupiny

5. Aktivity pľoiektu

cclková dÍŽka Í.alizácie hlamých aktivít projcklu (v mesiacoch):

začiatok ÍGalizáci€ hlavných aktivít pľojektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

Ukončenie ľealizácie hlavných akivít pĺojektu (koniec realizácie posledne'j hlavnej aktivity alebo viaceých aktivít,
ak sa ich realizácia ukonóuje v rovnaký čas):

7

10.2021

4.2022

ITMS Predmet podpory

14.12.2021 12.48

226



lo

t3

lo

t3

5.1 Aktivity pľojektu ľeal;zované v opľávnenom území oP

Hlavné aktivity projektu

1. 302Q672o000l _ Rekonštrukcia, modernĺzácia a výstavba inÍraštruktÚry pre nemotorovÚ dopravu - A.l. cyklistické komunikácie

302Q67200002 _ Rekonštrukcia, modeľnizácia a vtlstavba infraštruktÚry pre nemotorovú dopravu - A.4. zvyšovanie bezpečnostĺ zraniteľných úóastníkov
cestnej premávky

Podporné aktivity proiektu

Podpomé aktiĽity:

Popis podpomýďt aktiĺÍt:

PÍiÍ.dmie ku konkÍétncmu cicľu:

Podporné aktivity

Publicita a inteÍné riadenie projektu.

30201003l -1.2.2z\ĺýšenieatraktivityaprepravnejkapacitynemotoľovejdopravy(predovšetkýmcyklistickej
dopravy) na celkovom poóte prepravených osôb.

5.2 Aktivity proiektu ľealazované mimo oprávneného územia oP
Nezaevidované

-:.

2 IY;- Predmet podporyE 14.12.2021 12:48
326z6



6. Meľatelhé ukazovatele pľojektu

6.l Príspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm pľojektu

ĺ(ód: P0043

ĺrrlcratcľný ulĺaĺovďĺľ: oľ*ka ca!

calková ďéľoĺá hodnol.:

Tn á'rlďosta ukazoĺat ].:

K:konĺeeĺ,daľzáaie.projektu,

0,8ä00 |

Maxĺmálna hodnóta

ldeĺrtiÍikátoÍ (1čo): 0031 4331
Subjekt.

Konkrány cicl':

Typ aktivity:

Hlamé aktivity projektu:

MESTO TURZOVKA

3020'l oo3l - 1 .2.2zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)

n1 Ť1lovom 
polte 

Ireeŕ1ye!!ch 9:ôb.

302o't 003'l B0l 9 _ A. RlUS-bez UMR-Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

(LDH)
cicľová hodnota

302Q672ooool - Bekonštrukcia, modernizácia a ýstavba infÍaštruktúry pre

nemotorovÚ dopravu - A.I . cyklistické komunikácie

302Q67200002 - Rekonštrukcia, modernizácia a v'j'stavba infraštľuktÚry pre

nemotorovú dopravu - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zÍanitel'ných účastníkov cestnej

premávĺ<y

0,85

0

Kód: P0528 tlcrnájcdnotkal

Mrĺďeľný ukazoÚatcl! Poč€t vytvorených pĺvkov doplnkovej cyklistickej čas plnéniĺ:

ĺnÍraštniktúÍy
Gclková ciďová hodnota:

Íyp záĽĺslo3ti ukazovatcÍa:

ldcmiíikátoÍ (lčo):

počet

K - konĺec reďzácie-proiektu

0,0000

Maxĺmálna hodnota

003 1 433 1

Subjekt:

Konkrétny ciel':

Typ aklivity:

Hlavné alnivity pľojclttu:

MESTO TURZOVKA

3o20l 003l - l.2.2 zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorove.i dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)

na celkovom počte prepravených osôb.

3o20l oo3l R0'l 9 - A. RlUS-bez UMR-Rekonštrukcia, modernizácia a ýstavba infraštruktÚry pre nemotorovÚ dopravu

(LDR)

Gieľová hodnota

3o2Q6720oool - Rekonštrukcia, modernizácia a v'ý'stavba infraštruktÚry pre

nemotorovú dopravu - A.'l . cyklistické komunikácie

302Q6720ooo2 - Rekonštrukcia, modernizácia a vr/stavba infraštruktúry pre

nemotorovú dopravu - A.4. zvyšovanie bezpeónosti zranitel'ných účastnÍkov cestnej

premávky

Predmet podpory

0

ITMS
7 ir I ., 14.12.2021 12:48

426



subirk: MESTO TURZOVKA tdaillÍikítoÍ (lčo):
003 r 433r

Konk'éfi' cicľ:

TpaktivitY

3020l 003l - l .2'2 zvýšenie atraktivity a prepravnej kapdcity
na celkovom poóte prepravených osôb'

nemolorovej dopravy (pĺedovšetkým cyklistickej dopravy)

30201 0031 Rol 9 - A. RIUS_bez
(LDR)

UMR-Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

CieľoYá hodnĺe
Hlavné skriĺíty pÍoiclcu: 302Q6720000'l _ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba inÍraštruktúry pĺe

nemotoĺovú dopravu _ A,l. cyklistické komunikácie

3o2Q672oooo2 - Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infrašlÍuktúry pre
nemotorovú dopĺavu _ A'4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej
premávky

0

6.2 Prehläd meľatelhých ukazovatelbv pľĺiiektu

Kód ilázov Mená jcdnďka Celková ciďová
hodnote

PÍí2nak
dzike

Rcleľancia k HP Typ zárrislosti
uk.zovď!ľa

P00/ĺ3 DíŽka nových úsekov cyklisticlých
komunikácií

km 0,8500 Nĺe UR Maximálna
hodnota

P0528 Počet vytvorených prvkov doplnkovej počet
cyklistickej infrašľuktúry

0,0000 Nie UR Maximálna
hodnota

P0769 Počet vybudovaných prvkov
upokojovania dopravy

poóet 1,0000 Nĺé PÍaN' UR Maximálna
hodnota

7 lné údaie na úľovni pľoiektu
..,, Nezaevidované

IŤ; - Predmet podpory

14.12.2021 12i48
526



8. Rozpočet pľoiektu

8.l Rozpočet pľijímatelh

Pľiame qýdavky

roúĺétnyoĺcľ:

Typ alaivity

Hlavné aktivity projektu:

Skupina výdavku:

Skupĺna výdavku:

Hlavné aktivity pľojektu:

Skupina výdavku:

Nepľiame výdavky

Konkétny cicl!

Podporné aktivity:

Skupina výdavku:

8.2 Rozpočty paľtneľov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

celková výška opĺávnených ýdavkov:

Celková ýška oprávnených výdavkov pĺe projekty geneľujúce priiem:

Peĺcento spoluÍinancovania zo zdĺojov EÚ a šR:

Maximálna výška nenávratného Íĺnančného pľíspevku:

Výška spolufinancovania z vlaďných zdĺojov prijímatelh;

Predmet podpory

3o201oosĺ - l.2..2 zvýšeni€ atnlcivĺty,a prepravnej kapacity ncmotoĺovoidopnvy
$ľedovšetkýrĺr cyklistickej dopĺaw} na celkovom poóté prepravených osôb.

30201 0031 Rol 9 - A. RlUs-bez UMR-Bekonštĺukcia, modeľnizácia a výstavba
iníŕaštruktúry pre nemotorovú dopraw (LDR)

l. 302Q67200001 - Rekonštrukcia, modernizácia a ýstavba infraštruktúry pre

nemotorovú dopravu - A.'l. cyklistické komunikácie

l.l -021 -Stavby
Poznámka: stavebné práce, stavebný dozor investora

l .2 - 930 - Rezerva na nepredvídané vĺýdavky
Poznámka: Íezerva na nepredvÍdatel'né Výdavky

2.3o2Q672o0oo2 - Rekonštrukcia, modeľnizácia a ýstavba infľaštruktÚry pre

nemotorovÚ dopíavu - A.4' zvyšovanie bezpeónosti zraniteľných účastnĺkov cestnej
premávky

2.1 -02] -Stavby
Poznámka: staVebné práce

3020l 003l - 1.2.2 zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotoÍovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

'l. 302Q672P0001 - Podporné aktivity

1.'l - 52l - Mzdové výdavky
Poznámka: interné riadenie projektu

Grlková výška opÉvnalýó ľýdavkov

' 360 527.4l €

360 527'4l €

264755'84€

oprávncný výdavok

255962'49€

8 793'35 €

95771'57 €

oPÍáYnený Yýdavok

95771'57 €

Gclková výška opľávncných výdavkov

l0 8] 5'82 €

l08l5,82€

opÍámGný výdavok

'l0 815'82 €

37'l 343,23 €

o,00 €

95,0000 %

352776,07 €

l8 567,',l6 €

ITMS

I

14.12.2021 12.44

626



Y Príloha č.3 Rozpočet projektu

ffi EuRÓPsKA ÚNlA
EUROPSKY FOND

nEGloNÁLNEHo BoZVojA
lnlégrÓvJny ré9l áĺry

Rozpočet projektu

Mesto Turzovka

Zv šenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštrukt ry V meste Turzovka - ll. etapa
Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regi noch

1'2'2 Zlepšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetk m cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepraven ch osÔb

modernizácla a wstevba infnštruktÚry pre nemotolovtl dopnvu - A.1. cyklisĺické komunikácie

5,00%vlastn ch zdrojov z10,00%85,00% Itorr."r"or**
|zdroia 

ŠR z cov (n
Spolufinancovanie
zdroja EÚ z cov (n95,00%

NIE

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

špecifick1 cieľ

Spolufinancovanie NFP z COV
(%)

Platca DPH

Neoprávnené v davky
(EUR)

PlatcaDPHl0=6-B
Neplatca DPH ĺ0 = 7_8

4 286,60

866,67

0,00

21,1

0,00

z toho NFP
(EuR)

(e=8x%NFP)

237

5 579,66

I214,19

í39'49

251 51A.O4

90 982,99

Celkové opľávnené
r/ davky (EUR)

(8)

250 089,16

5 873,33

I646,52

146,83

95 771,57

Cena celkom
s DPH (EUR)

(7 =6x1,2\

254 375,76

6 740,00

I 646,52

168,00

269 930,28
nemotoroval

021 Stavby s bor

a

1,00 79 79 809, 95 771,

Cena celkom bez
DPH (EUR)

(6=4x5)

211979,80

5 616,67

7 205,43

140,00

224941.90

Jednotková cena bez
DPH (EUR)

(5)

211 979,80

5 610,67

7 ?05,43

140,00

Hlavná aktĺvita č. 1

Počet MJ

(4)

1,00

1,00

1,00

'ĺ 
'00

Merná
jednotka

(3)

s bor

sribor

sri bor

sribor

Skupina v'davkov

(21

021 Stavby

021 Stavby

930 Rezerva na
nepredVídatel'né
v davky

930 Rezerva na
nepredVídatel'né
v davky

Názov v' davku

(1)

Hlavná affiivita č. 1

stavebné práce so 01, so 02 a
so 05

Stavebn dozor

Dodatočné v ,davky na stavebné
práce

v ,davky 2a služby
dozoru

č.2

Sŕavebné práce So 03 a so 04



iĺ

Podpomé aKivĺty projektu

Publicita a iné

Intern é riadenie projektu

2329,14

232p,14

7 503,58

90 982.991 0.00

Neoprávnene uj'davky
(EtJR)

0,00

(1 0)

0,40

2323,70

1,44

3,60

4 693,59

1477,4

3 693,60

í0 275'03

10 275,93

352778,07

5171.'4Á3/ĺ2 5{t{'03ľ

z toho

0,00

(EUR)NFP

(9 =8x%NFP)

410'/ĺ0

371 343,23

360 527,41365 70í,85|3o4 75í,54l

celková cena pÉce za
projekt (EUR)

0,00

(8= 4x5x(0+7)

432,O0

4 940,62

1 555,20

3 888,00

10 8í5'82

í0 8í5'82

95 771,5795 771,57179 809,541

378 8]ĺ6'E1

zákonne odvody
zamestnáVatel'a za

mern jednotku (EUR)

0,00

ft\

2,81

2,81

2,81

2,81

13144,95

8,00

8,00

1314á,%

317 896,50

Hrubá mzdď odmena Za
mern jednotku (EUR)

0,00

(6)

8,00

8,00

(5)

'ĺ 00'00%

1 00,00%

'100 00%

100,00%

(4)

40,00

672,00

144,O0

360,00

(3)

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

(2)

521 Mzdove
v davky

521 Mzdové
v davky

521 lVlzdove
v davky

521 Mzdové
v davky

(1)

l//.anazér l expeľt prípravy projeKu

ProjeKov manažér (riadenie
projeKu)

Finančn manažér

Manažéľ / expert pre verejné
obstarávanie

sPoLU lnterné riadenie projeKu

sPoLU PoDPoRNÉ AKT|V|TY PRoJEKĺu (celkové neryiame v davky)

s P o L U {celkovév,davky projeku)

sPoLu Hlavná aKivita č.2
sPoLu HLAVI{É AKT|VITY PRoJEKT|J (celkové piame v,davky)

Počet MJSkupina v davkov

sPoLU Publicita a iné

Názov v davku
% pracovného času na

Projekt
Merná

jednotka

It



EU

zl€pšénie atÍaktivity e pÍépňwej k pecity nemotoÍovéi dopBw (p'€doyš€tloým cyklistickej dopraw} na G€lkovoh počte

P.é. Názov výdavku
Memá

iednotka
MnoŽsfuo

Výd.vky celkovo opÉvnené Neopniheĺé
výdavky bez oPHbez DPH výdavky bez

lĺé

##:1: iľ..:.***' &ňé ne 2W m2' hr' h.d w oo 
I 
oz l srauĺy 66'ĺ'5( 0,0(

loz I sravty 1 20'l,2Í 0,0(

4 *ldnEnie Fd$du vpbhe nad 2@ m2 z bmeiNa hruMho
|oz l stavĺy 655.2( 0,0(

5 pl@he nad 2@ dz blónu pÍdlého' hĺ'
Iozĺ srauuy 2 664,9( 0,0(

hovpkfu n.d2o0d'hl'Fäd50doIozl st"uĺy 1 906,8( 0,0(
*opávb á prékoÉÝka neáÉéná v hoňiné 3' nád lmo do

Iozĺ sravĺy e75,7! 0,0(

/dďďíéplfrňhen.wkoPfu Flpďnenejc6lez lom'nyr'1l^.. -._''L''
l ddĺmdhawdBhndldo3mh |uzlotavoy 1 045,5( 0,0(

9
Stavbyr'dďďíé plfliatnenÉ wkopb p lFvnenej .6l. z 114,75 0,0(

11
|oz r stavĺy ĺ 402.50 0,0(

12 .yFnircu e 2huhenih jáh' aáchiél' rýh' záreÓv álebo Stavby 696.0( 0,0(

14
|oz l stavĺy 2 349.47 0,0(

15
15 dfu 20ífudhy.@ľ6tdid.zhuhénin FzhulFenih. 

Io: l st"uĺy 11 744,00 0,0(

1ĺ 24 832,00 0,0(

18 ]dbd2káreíive.Frenéhocemnloh,É'dple3ldihá l_ _' _'
lhňďimCBGMca/Ioícďal'fu2hutňEhlfu'1mb Iu2l stavby 24 032.00 0,0(

19
;ffii:Ť'ľk;ffi*'"'*'FhkmhÚom2.6bnucé.h"n"Iozl sruuuy 2 976.00 0,0(

20 JÉD*ä.lanry.rcpv&lEEy'uhnénvonz.cl.lfu lnlr c'_,x. 1 ĺ84.00 0,0(

loz r stavay 404.36 0,0(

zz Bhnow b.lón v6Nä obfuš.á Ac 11 o v pNhu a. do 3 E2 l
]edJ k. slafo 

'' 
l' E zhul.€nl hr' 40 mm |02 ĺ stavby ú 23 200,00 0,0(

23
|oz l stavĺy a 055,11 8 055'1ĺ 0,0(

z5 fu.nE a mnt' cďn.l4Eb dopBvnel znaary ha!Íplk' B!p'
Ioz l stauĺy 87,92 0,0(

z9
102 I Stavby 3 'ĺ 11'o0 0,0(

31 :E.FE chodnlk obrubn ka belónového.lojdéhodo ló'b. blónu l

'ďďor'c2m5bzMnelo'N 
|02lstavby 24 658.50 0,0(

33 fibldobfuhry bil'ry.bfu obfuhY'dl'ob'l@eklb"'ó"" 
Iozl sruuĺv 3 ĺ93.98 0,0(

34
|oz t stavĺy 2 232,00 0,0(

35 WáneňiE (dEfunlá2) fu*j doFrävnéj 2näčry 2o 6fFv, ElÍpikov
lozr sravty 9,72 0,0(

37
lozr srauuy 203,22 0,0(

38
Iozĺ sravĺy

1 12901( 06t 69S SS
699,9S 0,0(

39
Iozĺ sravoy 1 862,87 0,0(

40
Ioz ĺ sravĺyibbb (l7 B )' clabé 993 53 993,5t 0,0(

4l
loz r stavoy 829.25 0,0(

42
so 02 odvdnénie céstv||/487 ä te|é5a cvKochodnĺkä 0,0(

43
loz r stavuy 54,60 0,0(

44 xoFvky a ľďoÉvky neaFÉené' P/pklok k c€náfi za leDivo"ť 
| 
oz ĺ st"ury 8,04 0,0(

45 JŇďď.é plffi 6lnenÉ wkoph F šFvnenEj.€!le 2 hoFihvt'I]'' ^
ĺ'do1@Ňnävzd'áhno.ťdosmm |o/lslavby 29,52 0,0(

46
uďďoÝné p.ffi*heň]é wkopku po 6EvhEh.j cédé z Slavby 3,24 0,0(

48
|oz l stavĺy 131,76 0,0c

49 ..6yp.ypänno!BozFulnéňlňlám iachEl'ryh'zá'*ovalebokolo l
barovdoroomr 1021 Slavby 31,56 0,0c

5o
Iozĺ sravĺyéEnia.ich guň' búrkoň v šklonédo 20 * DN 200 hň 14,90

14,96 0,0c

51
-\Ĺ fura 2oo3h'\ofugaldny \éFdhzd-n; \ytenl sNr p]PFLnľ |ozl stauĺy 'ĺ40.40 0,0c

eeňie obÍubňikov€j ulÉňEj vpa3te' vývd DN 200 1021 Stavbv
0.0c

156.3t ĺ56.32
55

Stavby 1,02 0,0c

57
Iozĺ stauĺy 164.8r

0'0Ú 1&,84

58
.eodefi.k€ pdce _ rykoFávälé v pnebehu výdavby Úikové fu."'" I 

o' 
' ''"u 

o, L000 2 t4t 99 2 /4t,9!
0,00 2 747,95

659 34

saavúňÚ ti;,Ár
6l

Inelredvidĺďné
DoďaÍočné výdavky na shvebné pláce súbor 1,000 7 205,432 7 205,43( 1 205,41 0,0{

dodatočnŕl výdevky ze služby stevebného doz* 
ffip;ruan

súbor 1,000 140.000 140'00Ĺ 122'3ô 17,4



-

Rekonšlrukcia, modemizáciä a výslavba in'nštruktú'y prc nemoloroui dopnw -A'iĺ. zwšovanie beupečnogti zEnit€rných
účaslníkov ceslnei pEmáv*y
12ĺ släVbv

0ôl

wu.lebopá6koudo 121 Stavby 622.80 0,0c

67 
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Pľíloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

Pľíloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ pte zákazky vyhlásené podľa zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení
niektor.- ch zŕkonov v zneni neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančnych opráv pľe zákazky vyhlásené podľa zákonač.2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektor'ch zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o Vo") a zákazlq, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZYolzákona
oVO

Táto Príloha Zml,xy o poskytnutí NFP slťlží na určovanie vyšky vľátenia poslqrtnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opľavy), alebo ex ante
finančné opľavy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstaľávania v zmysle ZVo. Všetky percentuálne sadzby sa t 'kajri prípadov,
keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mat'vplyv na v sledok VO/obstaľávania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoľé nie sri zaradené do prílohy č,.4,by sa mali riešiť v srilade so zásadou propoľcionality a podl'a možnosti analogicky s typmi
nedostatkov uveden nĺi v prílohe č. 4 Zm|uvy o poskytnutí NFP; v pľípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstaráv aľĺli zákaziek, na ktoré sa p sobnosť
ZYolzákona o Vo nevďahuje (t 'ka sa aj zákaziekzadávanychosobou, ktorej poskytne verejn obstaľávatel' 50oÁ amenej finančnych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebnych prác a poskytnutie služieb z NFP), Ro na zá|<lade anal gie a proporcionality postupuje podlä prílohy č,.4 Znluvy o poslqrtnutí
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na záHade tohto zaľadenia bude určená príslušná finančná oprava.
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Príloha č.4 7m]ruvy o poskytnutí NFP - Finančne optavy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

l označenie,,Verejn obstarávatel"' sa vďahuje aj na obstarávateľa podľa $ 9 ZVo a osobu podl'a $ 8 ZVo

cÉN\RÄLNY

r00%Verejny obstarávateľl neposlal oznámenie
publikačnému riľadu a ÚVo podľa $ 27
v eur pskom vestníku a vestníku UVo.

Veľejn 'obstaľávateľ neposlal vyrvuna predkladanie ponrik na zveľejnenie do

vestníka uvo v pľípade podlimitnej zákazky bez vylžitia elekÍronického
trhoviska.

Veľejn obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovať podľa ZYo v zmysle $ 10 ods. I, éo zárove znamená nedodržanie
postupov povinnosti zveľej ovania zžlkazky, nakolko verejn ' obstarávateľ

neaplikovaní m zŕťľiorľr ch postupov sričasne nedodrží povinnosť adekvátneho

zverejnenia zadávaniazžkazky. Tieto prípady sii napr.: neopľármenosť použitia

vpimky zo Z),IO v zmysle $ 1 ods. 2 až 14 ZYO, uzawetie zmluvy priamym

rokovacím konaním podl'a $ 81 ZVo bez splnenia podmienok na jeho použitie,

nesprárme zaradeÍ\e zákazky do prílohy č. 1 k ZYo auplatnenie postupu

zadávanía zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byt' použit ' postup pľe

nadlimitnrialebopodlimitrulzákazkuazároveizákazkanebolazverejnenána
webovom sídle prijímatel'a a informácia o zverejnení nebola zaslaná na

mailov' kontakt zakazky cko@vlada. gov. sk.

Pre uplatnenie finančnej opľavy vo v'ške 100 % je potrebné splniť podmienku,

o vyhlásení veľejného obstarávania
ZYO za ričelom jeho zverejnenia

zvože zákazkanebola v bec

Nedodržanie postupov zveľej ovania
zákazky alebo neoprávnené použitie
priameho rokovacieho konania

.L:.Í- 
;.'i

1



Prt]oha č. 4 Zm|uvy o poskynutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

25%

r0%

Verejn obstarávatel' vyhlásil nadlimitnri zŕkazkll, pričom oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v eur pskom vestníku,
a\e zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku UVo (verejn
obstarávatel' nesprárĺre použil podlimitn ' formulár).

Zákazka na po skytnutie služby bola nespľávne zar adená do prílohy č. I k Zv o
a mal byt'použity postup pre nadlimitnrĺ alebo podlimitn zákazkl, ale veľejné
obstarávanie bolo lyhlásené postupom zadávanía zákazky s nízkou hodnotou
a korektne zverejnené na webovom sídle pľijímatel'a a informáciao zverejnení
zaslaná na mailovy kontakt zakazkvcko@vlada. qov.sk

Prijímatel'lyhlásíl zákazkw s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená
osobou, ktorej veľejny obstarávatel' poslqrtne 50 Yo a menej Íinančn ch
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a poslgrtnutie
služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie
sa použitiu pravidiel a postupov podl'a Zvo), ale prijímatel' nezveľejnil
zákazktlna webovom sídle ani neoslovil s vyzvou na pľedkladanie ponťlk alebo
neidentifikoval (napr. cez webové ľozhranie) min. tľoch wbraĺÝchzáliemcov.
Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle pľijímateľa, ale
prijímatel'si nesplnil povinnosť zas|ať informáciu o tomto zveľejnení
na osobitny mailov kontakt zakazkycko@vlada.gov'sk alebo ak zákazka
vyhlásená osobou, ktorej verejny obstaľávatel' poskytne 50 %o a menej
finančnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a
poslgrtnutie služieb z nenáwaÍného finančného príspevku, bola zv erejnená na
webovom sídle pľijímate|'a, ale prijímatel' si nesplnil povinnosť zaslať
informáciu o tomto zverejneni Ia osobitn ' mailov ' kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pľe pľípady, ak prijímateľ zaslal
informáciu o zverejnení na osobitn1ŕ mailoq kontakt
zakazkycko@vlada.gov'sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímatel'a nie je funkčn ).

CrlrnÁlNv
KooRDlNAčNÝ
oncÁN
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Príloha č,.4 ZmIuvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postuPov VO

25 oÁvzťah4e Sa na

z rozde|enych zákazĺek
každri

100 % vzťahuje sa na

každí zrozde|eĺych
zákaziek

zákazky s vyrržitím elektronického trhoviska)'

Verejn ' obstarávateľ porušil $ 6 ods' 16 Zuo' keď namiesto vyhlásenia

naďírrrltnej alebo podlimitnej žákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou,

ktoré boli koľektne 
"u"r"ir'"rre 

,ru 
'"bor,o1n 

sídle pľijímateľa a informácia

o 
"rr"r".1 

rr"r, i zaslaná rru -áilo"y' kontakt zakazky cko@vl ada' gov' sk

zákazky
vyhlásenia

(podlimitnéSEK
podlimitné
namiesto

alebo

keď

o
vyhlásila

UV

zvo,61

zákazky
vestníku

ods.6

vo

$
predmet

porušil
rozdelil
zverejnené

zákazky
korektne

obstarávateľ
tneJ

boli

erejn '

nadlimi
ktoré

V

Verejn' obstarávateľ porušil $ 6 ods' 16 Zvo' ak namiesto vyhlásenia

nadlimitnej zákazky ui"to poátĺmitnej zákazky rozdelil predmet zákazky

arealizova| tak napr. niekoľko zákaiiek s nízkou hodnotou, ktoré neboli

korektnezverejnenénawebovomsídleprijímateľaaleboinomvhodnom
webovom sídle

stupupo
zákaz|q

použitiusa
podlimitnej

hiliťvy
zadávania

cieľomS

postupualebo
zákazky

zákazky
predmetu
tneJnadlimi

rozdelenieoIde
zadávanía

troch vybranych záuj emcov

na
lnln.

podľa

)

v zvous
zákaziek

ľozhľanie
slovilo

prípade

webovéaez

sa
prijímateľ

(napr
ak

poruseruatypu
neuplatní,
identifikoval

tohto

resp.
odseku

podľava

ponrĺk,

opralnancnaF
predcháďzajriceho
predkladanie

predmeturozdelenieNedovolené
zákazky

2
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PrtLoha č. 4 Zm|uvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pľavidiel a postupov Vo

2 Uvedeny typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na pľedkladanie ponrik upravené v MP CKo č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne
lehoty na predkladanie ponrik upravené v Metodickom pokyne CKo č. 12
3 Lehoty sri stanovené pľe užšiu sitaŽ a rokovacie konanie so zverejnením.

CeľĺnÁlNv
KoonotNlčNÝ

2s%

10%

5%

100 %

2s%

Verejn' obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 ZvO, ak bol obíden postup
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v d sledku zahrnutia takej
dodávky tovaru alebo poskytnutych služieb, ktoľé nie sri nevyhnutné pri plnení
zákazky na stavebné práce do PHZ.

ostatné prípady nedovoleného spájania ľ znorod ch zákaziek, ktoré mohlo
obmedziť hospodársku s!ť až.

Verejn ' obstaľávatel' porušil ustanovenie $ 28 ods. 2 Zvo' ked' neuviedol
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo sriťaŽnych podkladoch
od vodnenie nerozdeleniazákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.

Tento typ porušenia sa ťahuje aj na prípady, ak od vodnenie nerozdelenia
zákazky na časti nebolo dostatočné.

Lehota na predkladanie ponrik (alebo na predloženie žiadosti o ričast) bola
kratšia ako minimálna lehota ustanovená Zvo. v uvedenom prípade je
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponrik
elektronickjlmi pľo striedkami (ak relevantné).

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 %o zo zákonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponŕrk bola 5 dní a menej.

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 Yo zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 85%.

Nedovolené spájanie ľ znoľod ch
predmetov zákaziek, pričom zákazka
nebola rozdelená na časti

Neod vodnenie nerozdelenia zákazky
na časti

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie pon k2

alebo

Nedodržanie minimálnej zákorrnej
lehoty na predloženie žiadosti o ričasť3

alebo

3

4

5

oRGÁN
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s%

2s%

n%

vo verejnom obstarávanĺ.

Veľejn ,obstarávateľneposkytolbezodplatneneobmedzen ,,ripln 'apriamy

prĺstíp pľostredníctvom elektronickj'ch prostľiedkov k sriťažn m podkladom

il"toioirrn aokumentom, ktoré sĺr potrebné na \rypracovanie žiadosti o

rĺčasť/ponuky odo dil uverejnenia oznámenia o lyhlásení verejného

obstarävanii,ozĺámeĺiapoužitého akovyzvanasuťaŽ'oznámenia o

vyhlásení sitaŽe.re*rro' alebo oznámenia o koncesii v europskom vestníku' a

časť/ponuky,

na
nalehoty

potľebné

n1mk

suktoré
uplynutiado

obstaľávateľ
az

dokumentY
boli

lnealebo

vnene
o

podklady
žiadosti
suťažnézeprípade,V

vypracovame

y je rormaká alebo
k otvorenej sllťaŽi

podklad
prekáŽka

sif ažnéo
neopodstatnená

žiadostí
vytvára

ímanie
sa

pruna
clmdní,5

stanovená
ako

Lehota
kratšia

V prípade, že skľátenie 30 oÁ zo zákorľrej lehotybolo menšie akolehoty

Verejn , obstarávateľ nepľedĺžil lehotu na pľedkladanie ponrik/lehotu na

p."Jr,ĺáaurrie žiadostí o ričasť v prípade poastatny,ch zmieĺ v podmienkach

zadávaĺía zákazky (napr. riprava^podmienok ričasti, kto zabezpečuje širšiu

t'".p"á*.r.- sĺľázj uj"uo' ,r"p'éaĺzĺt dostatočne lehotu na predkladanie

p"ľĺvŕr'"r" rru pr"dk1udanie žiadostí o ričasť v prípade podstatn 'ch zmien v

podmi enkac h zadáv aĺĺa zákazky'

ako 30 Yozozákonnejrovné alebo väčšiebololehoty
50%.ako

skrátenieze
mensleale

prípade,
lehoty
V

obmedzenie pľístupu k sriťažn 'm

podkladom alebo inYm dokumentom,

ktoré sri potrebné na \T1pÍacovanre

žiadosti o ričast7ponuky

o sriťaŽné podklady/sriťažné podmienky

(vďahuje sa na veľejĺu sllťaž,'suťaŽ
návrhov alebo podlimitné zákazky bez

vyržitia elekÍľonického trhoviska)

alebo

prijímanie žiadostíStanovenie lehotY na

lehoty na Predkladante
na predkladanie žiadostí

zmten
zákazky

podstatnYch
zadávaĺia

prípadečasť
podmienkach

ponĺrlďlehoty
o

N

6

Príloha č.4 Zm|uvy o poskytnutí NFP - Finančne optaYy Za porušenie pravidiel a Postupov VO

4 Ak bol poskytnut' prístup prostredníctvom elektronickych Prostriedkov k sriťažn m podkladom alebo in'm dokumentom, ktoré sri potrebné na vypfacovanie Žiadosti

o časť/ponuky a tento prístupnebol k dispozícii po celri dobu od odo d auveľe1nenia oznámenia o vyhlásení verejného ob starávania, o znílmeĺía p ouŽitého ako vyzvala siiaŽ,

ozĺámenia o lyhlásení sriťaŽe nálrhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie opľava 25 o/o, |0 oÁ

alebo 5 oÁ podľ a obdobn 'ch pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o sirťažné podklady

ponirk, uplatní sa finančná
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

5 Lehoty srĺ stanovené pre uŽšiu silťaŽ a rokovacie konanie so zverejnením.

CenrnÁlNy

oRGÁN
KooRDlNAčNÝ

1,0 %

5%

r0%

bezodplatne neobmedzeny' ripln' a priamy prístup prostredníctvom
elektronickych prostriedkov, finančná oprava sa neuplat uje.

V prípade, ak lehota na pľijímaníe žiadostí o sriťažné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie ponrik (v srilade s príslušnjani ustanoveniami
zvo).

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o sťlťažné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie pon k (v srilade s príslušn ĺni ustanoveniami
zvo).

Lehota na pľedkladanie ponĺrk (alebo lehota na predloženie žiadosti
bola predlžená fej p vodne určená lehota bola v sĺrlade so ZVo),

o ričasť)
pričom

veľejny obstaľávatel' nezverejnil tuto skutočnosť formou redakčnej opravy
v eur pskom vestníkr_r/vo vestníku I-IVO.

Verejny obstarávateľ nepľedlžil lehotu na predkladanie ponrik/lehotu na
pľedkladanie Žiadostí o ĺrčasť, keď neposkytol vysvetlenle ĺa zákJade žiadosti
zfuljemcu najnesk ľ 6 dní pred uplynutím lehoty na pľedk1adanie ponrik za
predpokladu, že o vysvetlenie požiadalzáujemca dostatočne vopred (v prípade
nadlimitn ch zákaziek), resp. 3 pľacovné dní pred uplynutím lehoty na
pľedkladanie ponrik za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca
dostatočne vopred (v prípade podlimitn 'ch zékazíek).

NedodrŽanie postupov zverej ovarua
opravy ozĺámenia o ryhlásení
verejného obstarávanialvyzvy na
predk1adani9pon k v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie ponrik

- predlženia lehoty na žiadosti o
ričasť5

alebo

nepredlženie lehoty na predkladanie
ponrĺk

7
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Príloha č.4 Zm\uvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

napr. ak je rámcovádohoda uzavreÍána obdobie presahujrice 4 roky, pričom nejde o w-inimočn 'prípad

4;)*,
\ roonsrslčnÝ\-e==-/

25%

zs%

r0%

s%

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na v'sledok Vo'

Uveden .typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zaďávaní

zákaziek céz-dynamict<i' naľupni' systém' uzatváraĺi rámcovych doh d6'

elektronick ,ch áukciách, postupov, v rámci ktoľ'ch sa ponuky predkladaj vo

forme elektronického katal gu-

vo
zákazky

čirľrosť

elektronickripoVľrnu
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8

centralizovanri
alebo

.20

pľe

01

tne.l
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vateľ
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o
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e
SO
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postuptakyto
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ZV
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dial gu,
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sriťažného
zákazkwzadá

stupompo
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boale

bstaráonyereJV
zveľejnením

EU
zav)
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ričasť)

opravy
pľičom

o

lehote

subjektom,
zabezpeéené

elelĺ:tronického

zvo),

člensk 'ch

žiadosti
SO

redakčnej
bolo

in'ch
predlženej

z

ryrržitím
o

srilade
formou

s
hospodáľskym

V
predloženie

zvereJneme

na

emcovla

bola

ale

zadávanej
oznamenle

skutočnosť

lehota

informáciou
aJ

lehota

ÚVo,

bo

trito

ze

becné

ale(

zákazky

nil
uľcena

e,

vseo
vestníku

disponovať

ľamc1

ponrik

ako

zarucuJ

nezveTeJ
p vodne

mohli

napr

eJ

(

0

ktoré

vestníkďvo

ponírk

staľávatel'

predkladaníe

registrované

ob

na

su
sp sobom

pred|Žená
n'

striedku),

la

eur pskom
inym

pro
pľedkladanie

Lehota

VeľeJ

ktoru

bo

Nedodržanie povirrnej
komunikáci e pi zadávaní nadlimitn 'ch

a podlimitn'ch zákazíek Vo po

1 8.1 0.201 8 a nedodľžanie pravidiel pre

centralizovanri čirľrosť vo verejnom
obstarávaní

elektronickej

Neoprármené použitie
konania So zveľejnením alebo

sriťažného dial gu

rokovacieho

8

od vodnení predmetom rámcovej dohody
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PríIoha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

7 napr. ak je ritmcová dohoda uzavretána obdobie presahujrice 4 roky, pričom nejde o v nimočn 'prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody

CeNľnÁlľĺy
KoonotNĺčNÝ

10%

25%

r0%

Verejn' obstarávatel' nedodržal po 18.10.2018 povirrnĺl elektronicku
komunikáciu v pľípade zadávaĺia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
s lade s $ 20 ZYo alebo porušil pravidlá pre centralizovanu činnosť vo
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na w sledok Vo ďalebo uvedené
pochybenie mohlo odľadiť potenciálnych uchádzačovlzáujemcov od
predloženia ponuky/žiadosti o ričasť.

Uveden 'typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadávaní
zákaziek cez dynamick ' nákupny systém, uzatvilrani ľámcovych doh d7,

elektronickych aukciách' postupov' v ľámcí ktorych sa ponuky pľedkladajri vo
forme elektronického katal gu'

Podmienky ričastí alalebo kritériá na vyhodnotenie ponrik, wátane váhovosti
nie sri uvedené v oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v sírťažn 'ch podkladoch.

oznámenie o lyhlásení Vo' ani suťažné podklady neobsahuj technické
špecifikácie pľedmetu zákazky al a|ebo zmlurĺné podmienky.

Y oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v sriťažn ch podk1adoch absentuje
detailn' popis kritérií na vyhodnotenie ponrik a/alebo absentujri pľavidlá
uplatnenia kľitéľií na vyhodnotenie ponilk' ľesp' pravidlá uplatnenia kritérií s
upľavené nedostatočne, neurčito.

Vysvetlenie alebo dopl ujrice informácie k podmienkamričasti alebo kritériám
na vyhodnotenie ponrik neboli poskytnuté všettc m záujemcom alebo neboli
zverejnené.

Neuvedenie:
- podmienok ričasti v oznámeni

o vyhlásení Vo, resp. vo vyzve
na predkladanie ponĺlk,

- kľitérií na vyhodnotenie ponrik
(a váh kritériD v oznámení
o vyhlásení Vo, resp. vyzve na
predkladanie ponťik alebo
v sriťažn 'ch podkladoch

- technich ch špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvnych
podmienok v sriťažn ch
podkladoch

alebo

chybajrĺce pravidlá uplatnenia kritérií na

whodnotenie ponrik' resp. pľavidlá

9

01

oŔGÁN
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a PostuPov VO

zs%

r0%

25%

ričasti
na

podmienky
kľitériá

diskriminačné
ďalebo

alebonezákonné
fla

urcenekeďvprípado
a/alebo
Ide

e individuálne.SAV

vyššie, ale bol
, ktorí splnili

uvedenye

uchádzačov
J

zákazky
pon k

v početvny

predmetnaky
predložen 'ch

demonštľatí
počet
požiadava

ktoruch
lyšší

ričasti

padypr1oIde
predložen '
podmienky

meste/obci alebo
-po"i'".'ľuchädzačadisponovaťmateriálno{echniclc'mvybavenímv
dänej kľajine, regi ne alebo meste/obci alebo

- použitie kritérií 
"u 

r.yr'oá"oi9nie p9n$, ktoré sri nezákonné a dislľiminačné

a su za|ožené na neod vodnenej národnej, ľegionálnej alebo miestnej

preferencii uľčit 'ch hospodáľskych subj ektov'

záuj

alalebo

boale

alebo

ričasti
r,yhlásenío

predloženia

napľ

regi ne

od

spo1očnosť

podmienok
ozĺámení

krajine,

odradení

podkladoch,

alebo
znadenu

byť

danej

tlz
obci

mohli

s ťažn 'ch

diskľiminačn 'ch

mať

stanoven'ch

meste/

bo

alebo

ale
ektov
alebo

ponťlk

skŕrsenosť

alalebo
boli

subj

mať

ponrik

regi ne

emcovla

hodnotenievy
nezákorľrych

kľajine,
uchádza a

na

keď

predkladanie
hospodaľskych

danej

téĺ:i
na

d vodu
kri
z

prípadyo

povirľrosť

povirľrosť
zástupcu

YOlvyzve

Ide
ponrik

Iné nezákorľré diskriminačné
alaIebo kľitéria na

aJalebo
ričasti

Nezákorrné ala|ebo
podmienky irčasti ďalebo kritéľia na

vyhodnotenie ponrik al a|ebo technické

špeciťrkácie predmetu zákazky

sianovené v s ťažn 'ch pokladoch alebo

ozĺžtmení o lyhlásení Yolvyzve na

predkladanie pon k, ktoľé sri zaloŽené

na neod vodnenej náľodnej, regionálnej

alebo miestnej preferencii určit 'ch

hospodáľskych subj ektov

diskľiminačné

nedostatočne, neuľčito

vysvetlenie alebo doPl uj ce
informácie k podmienkam ričasti alebo

kritéríám na lyhodnotenie ponirk nebolí

poslqrtnuté všetk 'm záujemcom alebo

neboli zverejnené

sri upľavenétéťlíuplatnenia kľi

alebo

T2

11

/ilš*"
\ <ooesrsxéuÝ\:-^:-/
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Príloha č' 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

r0%

ponrik znamenaju, že ponuku je sp sobil ' predložiť iba jeden hospodársky
subjekt a uvedená situácia nie je od vodnitelhá jedinečn m predmetom
zékazky a|ebo

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazkw (t ka sa minimálnych
požiadaviek pre ričely splnenia podmienok rĺčasti, požiadaviek na predmet
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré nes visia s predmetom
zákazky, čím sa nezabezpeéí, rorľraky pľístup pre lchádzačov alebo dané
požíadavky vytv ár aju neopodstatnené pr ekážky k otvorenej ho spodáľskej
s:ĺ.ťaži vo verejnom obstarávaní' napr. neprimerané požiadavky viažuce sa
k predloženiu zoznamll dodávok tovaru, poskytnut ch služieb alebo
uskutočnenych stavebnych pľác pre ričely splnenia technickej alebo odbornej
sp sobilosti.

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetll zákazky odvolávajťr na
konkrétneho vyrobcu, vyrobn 'postup, obchodné označeníe, patent, typ, oblasť
alebo miesto p vodu alebo vyroby bez možnosti pľedloženia ekvivalentu
(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit7opísať in 'm
sp sobom) a uvedené pochybenie sa t ka nadlimitnychzákazíek.

Ide o prípady, ked' záujemcovia boli alebo mohli byt'odradení od predloženia
ponrik z d vodu nezákonn ch ďalebo dis}ľiminačn 'ch podmienok ričasti
ďalebo kritérií na lyhodnotenie ponťlk stanovenych v oznámeĺi o vyhlásení
Yolvyzve na predkladanie ponrik alebo v sriťažn 'ch podkladoch, napr'

- určenie minimálnych požiadavíek pre zákazku (t ka sa minimálnych
požiadaviek pre ríčely splnenia podmienok r'ičastí, požiadaviek na
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponrik' ktoré síce
srivisia s predmetom zákazky, ale nie sri primerané (napr.
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre ričely splnenia
podmienok ričasti s ohl'adom na v šku predpokladanej hodnoty
zákazky), čím sa nezabezpeči rovnakj, pľístup preuchádzačov alebo

vyhodnotenie ponrík al alebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v srĺťažnych pokladoch alebo
oznámeni o vyhlásení Yolvyzve na
pľedkladanie ponrik

CeNrnÁlxv
KooRDlNAčNÝ
oncÁru
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Príloha č,.4 Zm\uvy o poskytnuti NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

8 netyka Sa postupov zaďávania zákazky,keď predmet zákazky m že byť upraveny ĺa základe v'. sledkom rokovaniďdial gu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so

zverejnením, sitaŽĺydial g, inovatívne paľtnerstvo) alebo ak je opis predÄetuzikazky dodatočne upraveny sp sobom, ktor' je dostatočny a doplnen 'opis predmetu

zákazky bol zverejnen ' pre všetkj'ch potenciálnych záujemcov a ucháďzačov

\(ooRD\NAčNÝ
CenreÁuxv

10 Yo

5%

s%

Podmienky silťaže obmedzujri možno
realizoval časť predmetu zákazky, resp.

sť využiť subdodávatel'a, ktory by
podmienky suťaŽe umož ujri vyl iť

kapacíty subdodávatel'a iba do určitého %o zhodnoty zákazky, pričom nie je

dostatočne od vodnené, aby verejny obstarávatel'pn zadávaĺi zákazky na

uskutočnenie stavebnychprác, zákazky na poslqrtnutie služby alebo zákazky
I<Íotá zahÍťla ené s umiestnením a montážoučirnostina dodanie

uchádzačov ľozhodné pre prípralu kvaliťlkovanej
ich rozhodnutie predložiť ponukďžiadosť o ĺlčasť

rozhoduj
stťaŽnych

pľe
asnyneJ

ovplyvniť
informácie

mozeco
uce

nedostatočnyeJ

ponuky
e

podkladoch
neobsahujrespbecne,vseo

zákazky
oplsanyty

pľedmetuOpis
neurcl

Ide o prípady' ktor'ch demonštratívny vpočet j
pľedloženjl vyšší počet predložen 'ch ponrik
podmienky ričasti apožiadavky na predmet zákaz|q

Vyšší počet predloženych ponrik sa posudzuje individuálne'

e uvedeny lyššie, ale bol
uchádzačov, ktoľí splnili

neopodstatnené prekážky k otvoľenej

hospodárskej sĺrťaži vo verejnom obstarávanÍ
podmienky ťrčasti boli určené ako kritéľium na vyhodnotenie ponrĺk'

technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajri
na konkrétneho vyľobcu, v ľobn ' po Stup, obchodné označenie, patent,

typ, oblasť alebo miesto p vodu alebo v'roby bez možnosti
predloŽenia ekvivalentu (okrem prípadov, ak pľedmet zákazky nebolo

-oz.'e určit7opísať inym sp sobom) a uvedené pochybenie sa tyka

in 'ch ako nadlimitn 'chzákaziek

dané požiadavky vytvárajit

obmedzenie možnosti použiť
subdodávatel'ov

Nedostatočne
zákazky8

opísany predmet

41

13

Ľ
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Pľíloha č.4 ZmIuvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

ongÁn

5%

r0%

5%

vyžadovaI, aby určité podstatné rilohy vykonal priamo llchádzač alebo člen
skupiny dodávatelbv
Veľejn ' obstarávatel' nepostupoval podlimitn m postupom svyužitím
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poslqrtnutie služieb,
ktoré nie sĺr intelektuálnej povahy, bežne dostupnych na trhu' ale na
obstarávanie použil postup zadávanta zákazky s nízkou hodnotou alebo
podlimitny postup bez vyuŽĺtĺa elektronického trhoviska (t 'ka sa zákazl'ek,
ktoré boli lyhlásené do 1.1 I .2017)

Verejn ' obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením $ 108 ods. 1 písm.
a) ZYo, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, sluŽby alebo stavebné
práce zadával s vyržitím elektroníckého trhoviska' resp. v rozpore s $ 58 ods'

1 Zvo, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil
dynamiclc ' nákupn ' systém.

Verejny obstarávateľ postupoval v ľozpore s ustanovením $ 108 ods. 1 písm.
a) ZYo, keď zákazky na níe bežne dostupné tovary zadával s využitím
elektronického tľhoviska' resp. v rozpore s $ 58 ods. I Zvo, ked'na nie bežne
dostupné tovary využil dynamicky nákupn ' systém (pozn. bežná dostupnosť
vo vďahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upľavená v'kladov m
stanoviskom ÚVo, z uvedeného d vodu je náročnejšie posridiť oÍázklbežnej
dostupnosti).

Nížšia saďzba ťrnančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložen ' vyšší
počet predloženych ponrik uchádzačov. Vyšší počet predloženych ponrík sa
posudzuie individuálne s ohl'adom na predmet zákazky.

Porušenie povinnosti zadávať
podlimitnri zákazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktorych pľedmetom nie je
intelektuálne plnenie, bežne dostupnych
na trhu, prostredníctvom elektronického
trhoviska

Zadaníe zákazky na nie bežĺe dostupné
tovary, služby alebo stavebné práce s

vytlžíÍím elektronického tľhoviska
alebo v rámci dynamického
nákupného systému

15

T6
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

2s%

r0%

Prijímatel' (verejn ' obstarávatel) nezaslal v!,zva na predkladanie ponrik
minimálne tľom vybranym záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou,
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatelbv (napr. cez
webové ľozhranie) a nezverejnil v'zvu na predkladanie ponrik na svojom
webovom sídle a informáciu o zveľejnení nezaslal na mailovy kontakt
zakazky cko@vl ada. gov. sk.

Pľijímatel' - osoba, ktorej verejny obstarávatel' poskytne 50%o a menej
finančnych prostľiedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnych pľác a
poskytnutie služieb z NFP nezaslal v?,zvl na pľedkladanie ponrik minimálne
trom vybľanym potenciálnym dodávatel'om v pľípade tohto typu zákaziek,
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatel'ov (napr. cez
webové rozhĺanie) a nezverejnil vyzw na predkladanie ponrik na svojom
webovom sídle a informáciu o zverejneni nezas|al na mailov- kontakt
zď<azky cko@vlada. gov. sk.

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o vnimočny prípad, kedy ide o
jedinečnj' pľedmet zákazky, v d sledku čoho prijímatel' oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávatelbv. V nimka musí byt' zo strany prijímatelä
riadne zd vodnená a Yypracovaná ešte pľed vyhlásenim zákazky a d kazné
bremeno preukázania skutočnosti' že na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 doďávate|ia znáša prijímateľ.

Finančná opľava sa uplatní v t 'ch prípadoch, ak prijímatel'oslovil s vyzvou na
predkladanie ponrik, ľesp. identifikoval (napľ. cez webové rozhranie) iba dvoch
vybranych záljemcov, pľičom na relevantnom trhu bolo možné
oslovit /identifikovať min. troch záujemcov.

Nezaslanie vS,zvy na predkladanie
ponrik alebo neidentifikovanie
minimálne troch vybran 'ch
zilljemcov lpotenciálnych dodávatel'ov,
ktorí s oprávnení dodať pľedmet
zákazky, v prípade zákazky s nízkou
hodnotou alebo zákazky zadávaĺej
osobou, ktorej verejny obstarávatel'
poskytne 50% a menej finančnych
prostľiedkov Í|a dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebn ch prác a
poskytnutie služieb z NFP, ak
príjímatel' nezverejnil vŠ,zvu na
predkladanie ponrik rra svojom
webovom sídle a iďormáciu
o zverejnení nezaslal na mailov
kontakt zakazky cko@vlada. gov. sk

7I
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Príloha č.4 Zmllvy o poskytnutí NFP - Finančne optavy za porušenie pravidiel a postupov Vo

zs%

25%

Počas hodnotenia ponrik uchádzačov l záuj emcov neboli
vyhodnotenie pon k/kritériá na vyber obmedzeného počtu záujemcov v uŽŠej

suťaží alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkľitériá alebo váhy

kritérií) definované v oznŕmení o vyhlásení verejného obstarávania lvyzve na

predkladanie ponrĺk alebo v s{tažnych podkladoch' čo malo za následok

vyhodnocovanie ponk V rozpore soznámením/vyzvou a sriťažn 'mi

podkladmi a nesprárme určenie rispešného lchádzača.

Počas hodnotenia ponrik lchádzačov lzáuj emcov boli uplatnené dopl uj ce
kritériá na lyhodnotenie ponrik/kľitéiá na vyber obmedzeného počtu

záujemcov v užšej siťaží, ktoľé neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení

verejného obstarávaniďvyzvenapľedkladanie ponrĺk a sĺrťažn ch podkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak lyššie uvedené nedostatky mali
diskriminačn , charakter za|oŽeny na národnej, regionálnej alebo miestnej

preferencii rľčitych ho spodárskych subj ektov.

dodržané kritéria na

Podmienky ričasti alebo požiadavky na

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia poĺi <lžiadostí o ričasť, čo

ma|o za následok prijatie ponrilĺ:/žiadostí o ričasť uchádza ovlzáljemcov,
ktoruch ponuky by neboli prijaté alebo vylričenie uchádzaéovlzáljemcov,
ktor.ch ponuka by bola pr|jaÍá, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych
podmienok ríčasti alebo požiadaviek na pľedmet zákazky.

Podmienky časti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické

špeciÍikácie) boli lyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného

oĺstaľávanialvyzvouna predkladanie ponrik a srĺťažn 'mi podkladmi, čo malo

za následok prijatie ponril/žiadostí o ričasť uchádzačovlzáujemcov, ktor'ch
ponuky by neboli prijaté alebo vylrĺčenie uchádzaéovlzáujemcov, ktor}'ch

ponuka by bola pnjatá, ak by sa postupovalo podl'a zverejnen ,ch podmienok
zákazky

predmet zákazky (technické

ríčasti alebo požiadaviek na

Vyhodnocovanie ponrĺk uchádzačov v
roryore s kritériami na vyhodnotenie
ponrilďkritériami na vyber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej

siťaŽi a pľavidlami na ich uplatnenie,
ktoľé boli zverejnené v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania lvyzv e

na predkladanie pon k a sťrťažn ch
podkladoch

Vyhodnocovanie ponrík uchádzačov na
zákIade dopl ujricich kritérií na
vyhodnotenie ponrilďkritérií na vyber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej

alebo

ktoré neboli

Podmienky ričasti alebo požiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené po otvorení
ponrilĺ:/žiadostí o írčasť

Podmienky ričasti alebo požiadavky na
pľedmet zákazky (technické
špecifrkácie) boli vyhodnotené
v rozpore s oznámením o r,yhlásení
verejného obstarávania/vyzvou na
predkladanie ponĺrk a s ťažn 'mi

alebo

T9

o rĺčast'hodnocovanie

18
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r0%

25%

finančná oprava m že byť
znižená na 10 %o alebo
5 % vzávislosti od
závažs'nsti porušenia.

r00%

2s%

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov neboli dodrŽané kľitéria na
vyhodnotenie ponrilďkritéťrá na vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
suťaží alebo pravidlá na uplatnenie kľitérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kľitéri| definované v oznámeni o vyhlásení verejného obstarávaniďvyzve ĺa
pľedkladanie ponrik alebo v sriťažn ch podk1adoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponrík v rozpore s oznámenimlvyzvou a sriťažn mi
podkladmi a nesprárme určenie iispešného lchádzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov boli uplatnené dopl ujrice
kritériá na lyhodnotenie ponrilďkľitéiá na vybeľ obmedzeného počtu
záujemcov v užšej suťaž| ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
veľeiného obstaľávaniďv zve na predkladanie pon k a sťrťažn 'ch podkladoch.
Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov
pľeukazujťlcich splneníe podmienok ĺlčasti, ak z predloženych dokladov
nemožno posridiť ich platnosť alebo splnenie podmienky ričasti.

Nepožiadanieuchádzaéa o vysvetlenie ponuky, zktorej nie je zrejmé splnenie
požiadaviek na pľedmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzaéa o vysvetlenie
mimoriadne ruzkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie pľedmetu zákazky iba niektorm
záujemcom.

Nezaslanie oznámeĺia o v'sledku vyhodnotenia ponrik niektorym záujemcom,
ktorí boli vyhodnotení ako nerispešní.

Verejn obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepľedložil kompletnri
dokumentáciu k postupu zadávanía zákaz|q, na zŕkJade čoho nie je možné
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávanía.

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posridenie, či
ponukv/žiadostí o ričasť boli správne whodnotené. čo ie v rozpore s princípom

v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávaĺialvyzve na pľedkladanie
ponrik a sifažnych podk1adoch

Nedo držiav anie zásady tľansp aľentno sti
a l aleb o rovnakého zaob chádzani a p o č as
postupu zadávanía zákazky (tento typ
porušenia je možné uplatníť iba
v prípade, ak identifikované zistenia nie
je možné aní na zákJade anal gie a
proporcionality priľadiť k in m typom
porušenia podľa tejto prílohy č. 1)

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu
zákazky alebo ch 'baj rĺca dokume ntácía
alebojej časť

20
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Príloha č,.4 Zm\uvy o poskytnutí NFP - Finančne optavy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

25%

25%

2s%

so zverejnením p vodné podmienkyV rokovacom konaní zákazky bolri

bolo d vodom naco

ucháďzača nenarušila sÍÍaŽ.

pru

pn

alebo

mozno

nakolko

avšak

uskutočnil

emcu

nezávislych
bstaľávania,

hospodáľskej

o

ktoru

informovania

od

zatJ

a

tľhu,
radu

obstaľávania,

aI

obstaľávania

daného

narusenlu

verejného

transparentnosti,

prípľavy

k
a

ného

stupe

ričastníkov

jeho

alebo

verejného

ričasťou

došlo

po

vereJ

od

sa

ľadu

stupu

o

aby

riče1om

alebo
po

postupu
ZA

nediskriminácie
konzultácií

plánovanom
požíadal

o

zaéaÍím

realizácií
inštitricií

opatrema,
pnnclpu

najmä

pred

trhov ch
alebo

ektov

u

konzultácie

ričel
subj

primeľané

vn ch

nezávislych

trhové

tento

pra
poruseru

plánovaní

obstaľávateľ

a
pn

na

prijaté

pľ1

nyereJ

suťaže

odborníkov
použiť
vedení

nebolí

v
pľípravné
hospodáľskych
pncom

Vo verejnej sriťaži alebo užšej sriťaži verejn ' obstarávatel' rokuje

s uchádzačmi lzáujencami počas hodnotĺacej fázy, čo vedie k podstatnej

modifikácii (zmene) p vodn .ch podmienok uveden ch v oznámení

o vyhlásení verejného obstarávaniďv zve na predkladanie ponrik alebo

v s ťažn 'ch podkladoch.

V rámci zadávalia koncesie verejn obstaľávatel' umožní

uchádzačovilzáujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na

vyhodnotenie ponrik alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho

je zadanákoncesia tomuto uchádzačovil zäujemcoví.

ť)
maco

zÍĺrenl(

ričasťo
modif,rkovať

uchádzaéďzáujemcu.
ponriVžiadosti

tohtoričasťo
hodnotenia

uchádzačov ĺ l z6,| emc ov ĺ
pocas

/žiadosti
ričasť

umoznl
o

ľ

ponuky

vate

prijatie

bstaráo
ponukďžiadosť

následok

erejnyV

za
jeho

eJ

proces
ponuku

alebo

e.

e

kaŽdu
neexistuj

neexrstul
pre

alebo

ponrik
bodov

vyhodnotenia

tľansparentnosti

z
prídel'ovania

hľadiska

zápísníca

Z

napr
konkľétnehosa

asny/nedostatočn '

transpaľentnosti,
t kajrici
neJ

V rámci rokovacieho konania So

nením nastala

Prípravné trhové koĺlzultácie
pľedbežného zapojenia záujemcov
alebo uchádzaéov, pľi ktor'ch došlo
k narušeniu hospodárskej síťaže

alebo

Rokovanie vpľiebehu siťaŽe alebo
modiÍikácía (zmena) ponuky počas

hodnotenia ponrik

24

23

22
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

2s%

r00%

r00%

2s%

I0%

zákazky alalebo zmenou podmienok zákazka pľestala sp podmienky

od vodriujťlce použitie rokovacieho konania SO zverejnením.

AK SA prl uľčitej zákazke Javl ponuka ako mimoriadne ĺizka vo

vďahu k tovaru, stavebnyn prácam alebo službe a vereJny obstaľávateľ pred

r,ylričením takejto ponuky písomne nepožiada ucháďzača o vysvetlenie

tyrkajĺce sa tej časti ponuky, ktoré sri prejej cenu podstatné alebo ak veľejn '

obstaľávatel' vylriči ponuku lchádzača, ktory na záHade vysvetlenia

mimoriadne nízkej ponuky dostatočne od vodnil nízku riľove cien alebo

nák1adov
Konflikt záujmov medzí zainteresovanou

obstarávateľalprijimateľa a ĺrspešn m uchádzačom' v
osobou verejného
rámci ktorého neboli

pr1jaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.

Ide o prípady ak bol ričastníkom dohodv obmedzujricej suťaŽ (ďalej len
)

vykonávajrica,,kartelová dohoda") aJ verejn ' obstará vateľ alebo osoba

kontľolu postupu zaďávania zákazky a

rispešn m uchádzačom.
ričastníkkartelovej dohodv sa stal

Ide o prípady ak iba častnícikartelovej dohody predložia ponuku do postupu

zadá varua zákazky ktory Je predmetom kontroly ZároveÍl musl byť splnená
,

alebopodmienka, že častníkom kaľtelovej dohody nieje verejn obstarávateľ

osoba vykonávajrica kontrolu postupu zadávaria zákazky'

Ide o prípady, ak okrem ričastníkovkartelovej dohody predložil ponuku do

postupu zadáva;ľia zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktor' nie je

ilčastníkom kaĺelovej dohody, ale napriek uvedenému, ričastník kartelovej

dohody sa stal rispešnym uchádzačom. Zároveí musí byt' splnená podmienka,

modifikácia
uvedenych
veľejného

(zmena) podmienok
v oznámeĺi o vyhlásení

obstarávania alebo

Neod vodnené odmietnutie
mimoriadne rľLzkej ponuky

Konflikt záqmov s vplyvom
vysledok veľej ného ob staľávania9

na

Dohoda obmedzuj ca silťaž potvľdená

Protimonopoln m riradom SR alebo
s dom

alebo

Rozhodnutie ÚVo, podľa ktoľého mal
prijímateľ postupovať podľa $ 40 ods. 6
písm. g) ZVo

25

26

27

9 Podrobnosti uprawje Metodick .pokyn CKo č. 13 ku konfliktu zárymov
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Príloha č. 4 o poskytnutí NFP _ Finančné opravy Za porušenie pravidiel a posfupov Vo

CexĺRÁt-Nv
KooRDtNAčNÝ
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25 %o z ceny zmluvY
a 25%o z hodnoty
dodatočn ch v davkov
vychádzajicich zo zmierl
zmluvy.

Po uzawetí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok
uzatvorenej zmhuvy t kajrice sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu
predmetu zĺltluvy, platobn ch podmienok a špecifikácie materiálov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vždy posridiť od prípadu kprípadu, či sa danom prípade
ide o ,,podstatniu nnenu. Podstatná zĺTlena nnluvy, rĺímcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravená v $ 18 ods. 2 T'Io avMetodickom pokyne
CKo č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť
zvo.

Ide aj o prípady, keď uzavľetá nn7llva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva je v rozpore so s ťažn 'mi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predloženou spešn m uchádzačom alebo uchádzaémi
a prípady, keď bol miženy rozsah zákazky .

Zárove ide o prípady' ak neboli splnené podmienky na nnenu zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podlä $ 18 ods. 1 písm. a) a písm.

d) Zvo,resp. podmienlry uvedené v Metodickom pokyne cKo č. 12 (kapitola
8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZVo.

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na Zmenu zmluvy podl'a $ 18

ods. i písm. b)Z\Io alebopodľa $ 18 ods' 1písm. c)ZYo,alezárove jednou

Zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k nav- šeniu hodnoty plnenia o viac ako

50 %o z hodnoty p vodnej zmluvy' rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finančná opľava sa v prípade zálkaziekrealizovan 'ch podľaZYo neuplat uje,
ak
a) ak hodnota všetlc'ch zmieĺje nižšia ako finančn ' limit pre nadlimitnri

nižšia akozákazhl' a zérovei

že ričastníkom kartelovej dohody nie je verejn obstaľávateľ alebo osoba

vykonávajťrcakontľolupostupuzadávaruazákazky.

Zmena zmluvy (dodatok), tÍorá nie je
v srilade s pravidlami ustanoven;rni
v ZYO alebo v Metodickom pokyne
CKo č. 12 v prípade zŕkaziek" na ktoré
sa nevďahuje p sobnosť ZVo

28
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Príloha č.4 Zm|uvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

25 oÁ z ceny zmluvy
a 100 % hodnoty
dodatočn ch vydavkov
vychádzajiĺcich zo zmjeĺ
zmluvy.

b) 15 % hodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zŕkazku
na uskutočnenie stavebn 'ch prác,

c) 10 % hodnoty p vodnej zmluly alebo ľámcovej dohody, ak íde o zákazku
na dodanie tovaru alebo na poslqrtnutie služby, alebo

d) 10 % hodnoty p vodnej koncesnej zmluvy' ak ide o koncesíu.
Zmenou sa záĺove nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

opakované zmel]y zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhniť sa použitiu
postupov podľaZYo.

Ide o prípady, keď Zmenou zrnluvy (dodatkom) došlo k navyšeniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 %o zhodnoty p vodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.
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