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EURÓPSKA ÚNlA
EURÓPsKY FoND

REGloNÁtNEHo RoZVoJAlÍ-rfuúl.qffil
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DoDAToK c.3 K ZMLUVE o PoSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHo FINANčNEHo
PRÍSPEvKU č. IRoP_Z_302011M399-122-15 zo día 31.07.2018

(d'alej len,, Dodatok" )

vzavretý podľa $ 269 odsek 2 zákonač).5l3ll99l Zb. obchodĺý zákorľrík v znení neskorších
predpisov (ďalej len,,obchodný zákonník"), podľa $ 25 zékonač.29212014 Z. z. o príspevku
poskýovanom zeurópskych štrukturálnych ainvestičných fondov aozmene adoplnení
niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako ,,zál<oĺ o príspevku z ESIF")
a podľa $ 20 odsek 2 zákona č. 523l2OO4 Z. z' o ľozpočtových pravidlách verejnej spľávy

a ô 
"*e''e 

a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o ľozpočtových pravidlách") medzi:

ffi

Poskytovatel'om
názov:.

sídlo:

Ministerstvo investícií' ľegionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej

ĺepubliky
Šteflínikova 882lI5, 811 05 Bratislava _ mestská časť Staré Mesto,

Slovenská republika
Račianska 153/A,P.o'Box 1, 830 03 Brdtislava 33

50349287
Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

poštová adresa:

ĺČo:
konajúci:

v zastúpení
názov:'
sídlo:
tČo:
konajúci:

Žitĺnstci' samo správny kľaj
Komenského 48, 01 I 09 Ziliĺa
37808427
Iĺrg. Erika Jurinová, predsedníčka

na záPJade splnomocnenia obsiahnutého v Zm7uve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu

spľostredkovatel's\ým orgánom zo ďŕra 05 .02.201 6

(ďalej len,,Poskytovatel"')

a

Pľijímatelbm
ĺázov:.
sídlo:
IČo:

Mesto Turzovka
Stľed 178, 023 54 Turzovka
00314331
JUDr. Ľubomír Golis, primátorkonajúci:

(ďalej len,,Pľijímatel"')

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



člt
Úvodné ustanovenie

I.I Zĺl;;1uvné strany uzatvorlli dňa 3I.07.2018 Zmluvu o poskýnutí nenávratného finančného

príspevku č' IROP-Z-3020lIM399-Iz2-15 v zneni Dodatku č. IROP-DI-3020I1M399-I22-
75 zo dŤla l4.l120l9 a v znení Dodatku č. IRoP-D2-3020IlM399-l22-l5 zo dňa
2|.O9.2O2O (d'alej Ien ,,Zmluva o poskytnutĺ NFP"), ktorej predmetom bola úprava
zrnllxných podmienok, práv a povinností medzi Poskýovatel'om
a Prijímatelbm pri poskýnutí nenávľatného finančného príspevku zo strany Poskýovatel'a
Prijímatel'ovinarealizáciu akÍivít pľojektu, ktoý je predmetom schválenej žiadosti o NFP'

1.2 Na záHade dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o pos\rtnutí NFP, a to spôsobom a
v rozsahu v zmysle Čl' 2 tohto Dodatku.

ct.2
Pľedmet Dodatku

2.l Zmluva o poslqrtnutí NFP uzatvorená medzi Prijímatel'om a Poskytovatelbm sa v zmysle ?
tohto Dodatku mení nasledovne:

2.l.1 Y záh|aviZtl:ĺuvy sazaodkazomna $ 269 odsek 2zákonač.5l3llg9l Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších pľedpisov vkladá Šlovné spojenie ,,(d'alej len ,'obchodný
zákonník")" aza odkazom na $ 25 zákona č. 2g2l2OI4 Z. z. opríspevku
poslqrtovanom z európskych štruktuľálnych a investičných fondov a o Zmene
a doplnení niektor'ých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné
spojenie ,,(d'alej len ako ,,zákon o príspevku z EŠF.,;...

2.1'2 Znenie textu v časti Preambula, Čt. 1 ,'ÚVoDNÉ U5TAN9VEMA.,, Čt. 2
,,PREDMET A UČEL ZML|]VY*, Čl. 3. vÝoavry PRoJEKTU A NFP,., Čl. 4
,,KoMUNIKÁCIA ZMLUVN-'ŕCH STRÁN A DoRUČoVANIE',,, Čt. 5
,,OSOBITNÉ DOJEDNANIA", Čl. ó ZMENA ZMLIJVY*, Čl. 7 ,,zÁvBRBČtvÉ
USTANOVENIA" sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa noým znenim, z dôvodu
aktualizácie vzoru zm7uvy o poslrytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo
dňa 17 '06.2022 (ďalej len ,,vzor CKo č. 28 verzia 1 1"), ktoré znie nasledo.ĺme:

,,PREAMBULA
(A) Na záI<lade vyhlásenej Yýrry na predkladanie žiadostí o poslgrtnutie nenávratného

finančného príspevku (d'alej ako ,,NFP"), Pos\rtovatel' overil podmienky poslqrtnutia
pľíspevku a ľozhodol o žiadosti o poslqrtnutie NFP predloženej Prijímatelbm (v postavení
žiadatel'a) podl'a $l9 odsek 8 zákona o príspevku z BŠm Ák, že vydal rozhodnutie o
schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poslgrtnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti
ľozhodnutia o schválení žiadosti o poskýnutie NFP č. NFP302010M399 zo dňa12'06'2018,
v súlade s pľávnymi pľedpísmi uvedenými v záhlavi tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od
momentu lzavretia zmluvy o pos\rtnutí NFP vzťah medzi Poskýovatel'om a Prijímatelbm
vďahom súkromnoprávnym.

1. UVODNE USTANOVENIA
1' 1 Zmluva o poskýnutí NFP využíva pre zýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, kÍoľé sú

uvedené v článku 1 pľílohy č. 1 Zmluvy o poskýnutí NFP, ktoľými sú všeobecné zmluvné
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podmienky (d'alej ako ,,YZP"). Definície uvedené v článku. 1 vZP sa rormako vďahujú na celú
Zmlllvu o poskýnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj YZP ad'alšie prílohy zmluvy.

1'2 Zmluvou oposkýnutí NFP sa označuje táto zm|uva ajej prílohy, v zneni neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Pľijímateľom a Poskýovatelbm podlä právnych
predpisov uvedených v záh|avi označenia tejto zmluvy na záHade vydaného rozhodnutia o
schválení žiadosti o poslgrtnutie NFP podlä $19 ods' 8 zákonao príspevku z BŠĺľ'. Pre úplnosť sa
lvádza, že ak sa v texte uvádza ,,Zmhvva" s malým začiatočnýmpísmenom ,,Z,,, myg1isa tým táto
zmluvabez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zm1uvy, kedy
sa používa slovné spojenie ,,prílohy Zm7llvy o poslgrtnutí NFP", čo ýlučne pre tento prípad
zabť]'a aj modifikáciu obsahu pojmov podlä ods' 1'1 tohto článku. Prílohy uvedené vzávere
zm7uvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelitel'nú súčasť Znllvy o poskýnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku' článku 1 odsek 3vZP akdekontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s velkým začiatočnýmpísmenom a pojmy definované vo všeobecnom
nariadení, Naľiadeniach k jednotliqým BŠm a v Implementačných nariadeniach majú
talcý istý ýznam, keď sú polžité vZmluve oposlgrtnutí NFP; vprípade rozdielnych
definícií má prednosť deÍinícia uvedená v Zmluveo poslrytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s vel'kým zaéiatočným písmenom majú ten istý ýznam vcelej
Zĺĺ'iuve o poskýnutí NFP, pričom ich ýznam sa zachováva aj vprípade, ak sa
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým
začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybíé , Že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

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

(ii) v jednom rode zahľňajú aj iný rod;

(iiD iba ako osoby za}ŕňajuýzické aj právnické osoby a naopak;

(d) ahýkol'vek odkaz na Právne pľedpisy alebo právne akty EÚ' Prá'ĺne predpisy SR
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na alĺukol'vek
ich zmenu, tj. použije sa vždy v platnom zneni;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehl'adnosť Zmluvy o poskýnutí NFP a nemajú
ýznampri ýklade tejto Zmluvy o poskýnutí NFP.

l.4 V nadväznosti na ust' s 273 obchodného zákomíka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktoľých sa
bližšie upravujú práva, povinnosti apostavenie Zmluvných strán, rôzne pľocesy pri poskýovaní
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrormalostí, ukladanie sankcií' spôsob
platieb a s tým spojené otázky, ako aj d'alšie otázky, ktoľé medzi Zmluvnými stranami môžu
vzniknúť pľi poskýovaní NFP podlä Zm\uvy o poslqrtnutí NFP. Akákollek povinnosť
vyplývajúca pre ktorukolŤek Zmluvnú stľanu zYZP je ľovnako závázná, ako keby bola
obsiahnutá priamo vtejto zmluve. Vprípade rozdielnej úpľavy vtejto zmluve avo YZP, má
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A UčEL zl.4.LUvY

2'1 Predmetom ZmLuvy o poskýnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv apovirľrostí medzi
Pos\rtovatelbm a Prijímatelbm pľi poslgrtnutí NFP zo strany Poslqrtovatel'a Prijímatel'ovi na
Realizáciu aktivít Projektu, ktoý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Ô
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Názov projektu

Kód prqektu v ITMS2014+

Miesto r ealizácie proj ektu

Yýzva - kód Výzvy

Použitý systém Íinancovania

(ďalej ako,,Pľojekt").

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej

infraštruktúry v meste Turzovka

302011M399

mesto Turzovka

rRoP-PO 1 - SCr22-20r 6 -r 5

refundácia al a|ebo predťlnancovanie

2.2 Úč"lom Zn\uvy o poslqrtnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímatel'a, a to

poslqrtnutím NFP v rámci:

operačný program:

Spolufi nancovaný fondom

Prioritná os:

lnvestičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priazĺiých, wátane

nízkohlukoých a nízkouhlíkoých dopravných systémov

vľátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,

prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej

infraštruktúry v zh$me podpory udržatelhej regionálnej a

miestnej mobility

1.2.2 Zýšenie atľakÍivity a prepravnej kapacity

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na

celkovom počte prepravených osôb

neuplatňuje sa

Špecificlcý ciel':

Schéma pomoci

na dosiahnutie ciel'a Projektu cielbm Projektu je naplnenie Meratelhých ukazovatelbv

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Znluvy o poslqrtnutí

NFP' a to podľa času plnenia Meľatel'ného ukazovatel'a buď

k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu

alebo po Ukončení rea|izácie hlavných aktivít ProjekÍu aich

následné udržanie počas doby Udržatelhosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 7I všeobecného

naľiadenia av Zmluve o poskýnutí NFP

Integľovaný regionálny opeľačný program

Európsky fond ľegionálneho rozvoja

1 - Bezpečná a ekologická doprava v ľegiónoch s

ň

2.3 Pos\rtovate|, sa zaväzuje, že Íta zli<\ade Zrĺtluvy o poskýnutí NFP pos\rtne NFP Pľijímatel'ovi

za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článk-u naRea|izáciu aktivít Projektu' a to spôsobom a

v súlade s ustanoveniami Zmllvy o poskýnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetlcými

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskýnutí NFP odkazuje, ak boli Zvercjĺene, wátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými pľávnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EU'

Pľijímatel' sa zavázuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v

Zmluve o poskýnutí NFP, v súlade s jej účelom a podl'a podmienok vyplývajúcich z príslušnej

Yýzw, vsúlade so Schválenou žiadosťou oNFP asúčasne sa zavázujercalizovať všetky

4
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2.5

Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projekĺu
zrea|izované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Pľojektu tak, ako to vypl;ýwa z deÍinície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1
odsek 3 vZP ' Na preukázanie plnenia ciel'a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto članku zmluvy je
Prijímatel'povinný udeliť a|ebo zabezpečiť udelenie všethých potrebných súhlasov' ak plnenie
jedného alebo viaceľ'-ých Meratelhých ukazovatelbv Projektu sa preukazuje spôsobom, ktoý
udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podl'a tohto odseku sa ľozumie napríklad súhlas
s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby'

Podmienky poslgrtnutia pľíspevku, ktoľé Poskytovatel' uviedol v príslušnej Yýzve, musia bý'
splnené aj počas platnosti a účiĺľrosti Zmluvy o poslqrtnutí NFP' Porušenie podmienok
poskýnutia príspevku podl'a prvej vety je podstatným porušením Zm|uvy o poslqrtnutí NFP a

Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP, ak zPrávnych
dokumentov vydaných Poslqĺtovatelbm nevyplýva vo vďahl kjednotliým podmienkam
poslqitnutia príspevku iný postup'

NFP pos\rtnutý v zmysle Znluvy o poskýnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho

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

201811046,

b) hospodárne, efektírme, účirľre a účelne' )

c) v súlade s ostatnýnni pravidlami rozpočtového hospodáĺenia s verejnýrni
prostriedkami vyplývajúcimi z $ 19 zákona o rozpočtoých pravidlách verejnej

správy.
Poslqrtovatel' je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu
a včleniť ich do jednotliých úkonov, ktoré Pos\rtovatel' vykonáva v súvislosti s Projektom
počas účinnosti Zmluvy o pos\rtnutí NFP (napľík1ad v súvislosti s kontrolou verejného

obstaľávania (ďalej aj ,,Vo"), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej
kontroly, ako aj v rámci ýkonu inej kontroly), teda až do skončeniaUďržatelhosti Projektu. Ak
Prijímateľ poruší zásadll alebo pľavidlá podl'a písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom Í0vZP.

Prijímatel' je povinný zdržať sa vykonania akéhokol'vek úkonu' wátane vstupu do závázkovo-
právneho vďahl s treťou osobou, ktoým by došlo k porušeniu článku I07 Zn7uvy o fungovaní
EU v súvislosti s Projektom s ohl'adom na skutočnosť, Že poskýnuté NFP je pľíspevkom

z verejných zdľojov.

F 2.6

ň 2.7

z.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poslqrtovateľ sa zavänlje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom ýlučne
oprávnenýnni osobami zapojenýnni najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,

monitorovania a kontroly Pľojektu a ich zmluvnými partnermi poslqrtujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaĺi záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpísy týkajúce

sa poskytovania informácií povirmými osobami'

2.Io NFP nemožno poskýnúť Pľijímatelbvi, ktorému bol na záHaďe právoplatného rozsudku

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

poskýovanú z fondov Európskej únie alebo trest zäkanl účasti vo verejnom obstaľávaní podl'a $

I7 až19 zák. č.911201'6Z. z. otrestnej zodpovednosti právnických osôb aZmene adoplnení
niektoých zákonov. V prípade' ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podl'a prvej
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2.II

3.

3.1

3.2

vety už bol NFP alebo jeho časť Pľijímateľovi vyplatený, Poskýovatel' má právo odstúpiť od

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Pľijímateľom podl'a článku 9 vZP a Pľijímateľ je

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP '

NFP nemožno poskytnúť Prijímatel'ovi, ktoý má povinnosť zapísať sa do registra partneľov

verejného sektora podľa zákona č. 3Í512016 Z. z. o registri partnerov verejného sektoľa a o

Zmefie a doplnení niektoých zákonov a nie je v tomto ľegistri zapísaĺý' V pľípade' ak

Prijímatel' porušil svoju povinnosť zápisu do registľa partnerov verejného sektora a bol mu

počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť' ide podstatné

porušenie Zrriuvy o poskytnutí NFP podl'a článku 9 vZP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP

alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP '

v'ŕoĺvxy PRoJEKTU A NFP

Poskýovatel'a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Pľojektu predstavujú sumu

1 168 107,31 EIJR (slovom:jeden milión stošesťdesiatosemtisíc stosedem euľ a tridsat'jeden

centov), 
)

c) Pos\rtovatel' poskýne Prijímatel'ovi NFP vo výške 1109701,94 EUR (slovom: jeden

milión stodeväťtisíc sedemstojeden eur a deväťdesiatštyri centov), čo predstavuj e 95 oÁ

(slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkoých oprávnených ýdavkov na Realizáciu aktivít

Projektu podl'a odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluly,

d) Pľijímatel' vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Pľojektu vo ýške 5 o/o (slovom: päť

percent), 405 7

štyristopäť eur a tridsaťsedem centov ) Celkoých oprávnených ýdavkovZ

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

zmluvy a

(ii) zabezpeéi zdrojeťtnancovania na úhľadu všetkých Neoprávnených ýdavkov ti)
na Realizáciu a}Íivít Projeku' kÍoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít

Projektu abudú nelyhnutné na dosiahnutie ciel'a Projektu v zmysle Zmlwy
o poskýnutí NFP.

Výška NFP uvedená vodseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie bý'pľekročená.

Výnimkou je, ak k prekľočeniu dôjde z technických dôvodov na stľane Poskýovateľa,

v dôsledku ktoÚch môže bý' odchýlka vo ýške NFP maximáIne 0,010Á z NFP z výšky NFP

uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímatel' súčasne berie na vedomie, že ýška
NFP na úhĺadu časti oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímatel'ovi

závisí od ýsledkov Prijímatel'om vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných

prác az neho vyplývajúcej úprar,y rozpočtu Projektu' od posúdenia ýšky jednotlivych

výdavkov s ohl'adom na pravidlá posudzovania hospodámosti, efektívnosti, účelnosti a

účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve

o poskýnutí NFP, vľátane podmienok oprávnenosti ýdavkov podl'a článku 14 vZP.

Poskýovatel'poskytuje NFP Prijímatel'ovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu

za splnenia podmienok stanovených:

p
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3.4.

3.5

3.6.

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

Európskej únie zveľejnenýnri v úadnom vestníku EÚ;
d) Systémom ľiadenia BŠn a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich

základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou

pomoci, ak sa v úmci Yýzvy uplatňuje, Yýzvou ajej príloha-i, vrätane podkladov pre
vypľacovanie a predkladanie žiadostí o NFP' ak boli tieto podklady Zverejniné,

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, zktoých-pre Prijímatel,a
vyplývajú práva apovirľrosti v súvislosti s plneďm Zmluvy o poskýnutí NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Pľijímatel' sa zaväzvje použiť NFP ýlučne na úhľadu oprávnených ýdavkov na Realizáciu
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zm7uve o poskýnutí NFP
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenácĹ a'1 áz g odseku
3.3 tohto článku a vyplývajúcichzo Schválenej žiadosti o NFP.
Pľijímatel' sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktoru je poskýovaný NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých ýdavkovzo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočíu SR, štátnych fondov, z iných
veľejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímatel' je povirľrý doďržať pravidlá týkajúce sa
zákanl kumulácie pomoci uvedené vo Yýzve avprávnych aktoch EU apravid1á krížového
financovania uvedené v kapitole 3.5'3 Sysiému riadenia Ésm. v prípade porušenia uvedených
povinností je Poskýovatel' opľávnený žiadať od Prijímatel'a wátenie NFP alebo jeho časti a
Prijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0vZP.
Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každájeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vďahuje
režim upravený v Zm7uve o poskýnutí NFP' v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch
EU (najmä v zákoneopríspevku zEŠIF, v zákoneo rozpočtoýchpravidláchavzákoneo
finančnej kontrole a audite). Prijímatel' sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účirrnosti
ZmLuvy o poslgrtnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku
3'3 tohto článku.

Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovatelä alebo iného
opľáweného oľgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opra6 v zmysle
článku 1 43 všeobecného naľiadenia.

Neuplatňuje sa.

Vzhľadom na chaľakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami
pos\Ínutia príspevku stanovenými voYýzve, poskýnutie NFP podlä Ztiuvy opos\rtnutí
NFP nepodlieha uplatňovaniu pľavidiel štátnej pomoci' Ak Prijímat el' zmeni charakter Aktivít
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku
ktoých by sa pľavidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitelhými na Pľojekt, je povinný
wátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci pos\ĺtnutej v ľozpore s uplatnitelhýnri
pravidlami vyplývajúcimi zprávnych predpisov SR a pľávnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo
výške, vlehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ. Prijímatel' je súčasne povinný vrátiť NFP aleúo jeho časť v dôstedku porušenia

ä

3.8

3.9
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povinnosti podlä druhej vety tohto odseku v súlade s článkom I0vZP. Povirurosti Prijímateľa

uvedené v článku 6 odsek 5 vZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KoMUNIKÁCIA ZMLUvľÝcrĺ STRÁN A DoRUČovANIE

4.l. Zmluvné stľany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskýnutí NFP si pre

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elek1ronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné
strany povinné lvádzať ITMS2014+ kód Projektu anázov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1.

zmluvy. Zmluvné strany sa zavän$tl, že vnevyhnutných prípadoch môže mať takáto

komunikácia písomnú formu vlistirľrej podobe aZĺnluvné strany budú vtomto pľípade pre

vzájomni písomnú komunikáciu v listirrnej podobe použivať poštové adresy uvedené v záh|avi

Znhuvy o poskýnutí NFP' ak nedošlo k oznámeniu Zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom
6 zĺlthuvy. Znhuvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať
v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného

doručovania poštou ZmLuvĺé strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania
písomných zásielok v listiĺľrej podobe doručovanie osobne alebo prostľedníctvom kuriéra;

takéto doručenie Poslqrtovateľovi je možné ýlučne v uľadných hodinách podatelhe

Poskýovatel' a zverejneĺých veľejne prístupným spôsobom.

4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie vzmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä

beŽĺá komunikácia pľostľedníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektľonického podania v
ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostľďdníctvom Ústredného portálu verejnej

spľávy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektľonickej správy (e-mailu)

alebo komunikácia prostredníctvom Ústľedného poľtálu verejnej správy (pričom zo strany

Poslrytovatelä nejde o ýkon verejnej moci, iba o vy'užívanie existujúcich technických
prostľiedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná
prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaĺá za doručenú

momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.

4.3. V prípade oznámenia, výrw, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako,,písomnosť") sa zadeťl
doručenia Zmluvnej strane do elekÍľonickej schránky pľostredníctvom Ústredného portálu

verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto 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 adľesát o tom nedozvedel.

4.4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podl'a Zrrluvy
o poslqrtnutí NFP' s výnimkou návľhu čiastkovej správy z kontľoly/náwhu správy z kontroly

podl'a článku 12 odsek 2vZP, sa povaŽuje pre účely Zn'illľy o poskýnutí NFP za doručenú, ak

dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záh|aví Zlĺ'iuvy o poslgrtnutí

NFP, a to aj v prípade, ak adľesát písomnosť ĺeprevza|, pľičom za deŕ' doručenia písomnosti sa
považuje deň, kedy došlo k:

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

Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vľáteniu podl'a písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti, v pľípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú
poštou alebo osobným doručením,

c. vráteniu písomnosti odosielatelbvi, v prípade vľátenia zásielky späť (bez ohl'adu

na prípadnú poznámku ,,adľesát neznámy").

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2YZP sa

považuje pre účely Zm\uvy o pos\ĺtnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho

pľevzatia Prijímatel'om' Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle

tt
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článku 12 odsek 2 vZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskýnutí NFP za doručený aj vpľípade, ak ho Prijímatel'odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia' Ak náwh
čiastkovej správy z kontroly/návľh spľávy kontroly nemožno doručiť na adresu Pľijímatel,a
uvedenú v zálhlavi podl'a odseku 4.l tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeni., 

"*".ry 
adľesy

v súlade s článkom 6 zm7uvy, na takto oznámenu adresu, považujú sa tíeto náwhy za doručeni
dňom wátenia nedoručeného návĺhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskýovatelbvi, aj
keď sa o tom Prijímatel'nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej
spľávy zkottrolylnávrh spľávy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2vZP do elektronickej
schĺánky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v
najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, keáy bola písomnosť
uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany' a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvedel.

4'6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímatelbvi prostĺedníctvom
ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrormalosti vo
verejnej časti ITMS2O14+.

4'7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e_mailu bude považovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri
slúžiacom na prijímanie elektľonickej pošty Zmluvnej Strany, ktorá je adresátom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielatelbm pľíde potvrdenie o úspešnom
doručení zásielky; ak nie je objektívne z technichých dôvodov možné nastaviť automatické
potwdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Ztnluvné
strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považ ovaná za
doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvnástrana
nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktoým
sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podl'a tejto zmluvy pokial' sa ju
Poslqrtovatel'polaisi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania
prostľedníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzuju:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto
formy komunikácie záväzne použivať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto
poviĺľrosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stľanu, ktorá oznámenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom zmysle, Že zásíelka doručená na neaktuálnu e-
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskýnutí NFP za
riadne doručenú,

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

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je
objektívne možné z techniclcých dôvodov, Zm7uvná strana' ktorá má tento
techniclcý problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej stľane, v dôsledku
čoho sa na ňu bude aplikovať rnýnimka zpravidla o momente doručenia uvedená
za bodkočíarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4'8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schľánky na účely písomnej
komunikácie Zmluvných strán.

4'9 Zmluvné strany sa zaväzuju, že vzájomná komunikácia bude pľebiehať v slovenskom jazyku.
Všetka dokumentácia predkladaná Prijímatelbm v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP
ala|ebo sProjektom bude predkladaná v slovenskom jazyku avprípade, ak bola vyhotovená
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pľe účely Projektu alalebo Zmluvy o poskýnutí

9
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NFP je potrebný úradný pľeklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel'ýslovne nevylúči
vo Výzve alebo v Prármom dokumente, môže byt' predkladaná aj v českom jazylu bez potreby
úradného prekladu. Poskýovatel' môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť
pľedkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do
slovenského jazyka.

4.l0 Zmluvné strany sa dohodli' že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie kProjektu
uvedenej v článku 4YZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKo č. 15 možné vykonať...

a. vyplnením formulára a jeho odoslaním pľostľedníctvom ITMS2OI4+, [g7 podpisu
štatutárneho orgánu prijímatel'a alebo splnomocnenej osoby v pľípade, ak formulár
v ITMS2014+ odošle štatutámy orgán prijímatel'a alebo splnomocnená osoba
a súčasne je to v súlade so zm1uvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je Ro
aprijímateľ táistá osoba (ďalej sa pouŽiva aj vprípade, ak je Ro aprijímateľ Íáistá
osoba pojem ,,zÍ177lJva o NFP"). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť
údajov v monitoľovacej spľáve prqektu jej odoslaním; alebo

b. v písomnej forme (tzn. v elektľonickej podobe, v súlade so zákonom o e_

Governmente, alebo listinnej podobe, vsúlade so zmluvou oNFP) azároveň,
odoslaním formulára prostredníctvom ITM S20 l 4+; alebo

c. vyplnením formulára ajeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ azŕroveíl
odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie
Komunikácia v ITMS2OI4+ (bezpotreby predťoženia písomnej verzie monitorovacej
spľávy) v prípade' ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.l Pľijímatel' sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendámych
mesiacov počnúc od, Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom
záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončeď rea|izácie hlavných
aktivít Pľojektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže
Prijímatel' prý raz podať najskôr po Začatirealizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2' Zmluvné strany sa dohodli' že Poskýovatel' nebude povinný poskytovať plnenie podl'a Zĺnluvy
o poslqrtnutí NFP dovtedy' kým mu Prijímatel' nepreukáže spôsobom požadovaným
Poslqrtovatelbm, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohlädávky (aj budúcej) Poskýovatel'a voči Prijímateľovi,
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskýnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí
zodpovedať podmienkam uvedeným včlánku 13 odsek I vZP. Zabezpečeĺtte sa vykoná
využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podl'a slovenského právneho poriadku'
ktoý bude Poskýovatel' akceptovať, prednostne vo forme zá\ožného práva v prospech
Poslqrtovatel'a za splnenia podmienok uvedených včlánku 13 odsek I vZP' Ponúknuté
zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 apodmienky
analogicky aplikovatel'né na ponúknuté zabezpeéenie v zmysle článku i3 odsek I vZP,
môže Poslqrtovatel'odmietnuť, Pos\rtovatel' je opráwený rea|ízovať svoje právo odmietnuť
ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet
zabezpečenia, o ktorom predtým Poskýovatel'vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak
existuje iný závažný dôvod, pre ktoý ponúkané zabezpečerue v celej alebo v čiastočnej
vyške nie je možné akceptovať a Poslqrtovatel'tento dôvod oznámiPrijímatelbvi.

b) ZreaIizovanie Vo podl'a zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a

doplnení niektoých zákonov (d'alej ako "zákoĺ o Vo'') alebo obstarávania tovarov, služieb

t

a

10



I

a stavebných prác podlä podmienok určených Poslqrtovatelbm a stanovených v Právnychdokumentoch vprípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb astavebných prácnevďahuje zákon o Vo, pričom Prijímatel' vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovat,spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatnitelhýnni právnymi predpismiSR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
c) Poistenie pokq.ývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislostis Realizáciou hlavných aktivít Projektu' ktoý je zahrnutý 

" 
zr^á"rti o platbu, ako ajpoistenie majetku, ktoý je zá|ohom ., "-y.t" platného záložného práva vprospechPoskytovatel'a, ato za podmienok aspôsobom stanoveným v článku t3 oosek 2YZP, akPoslgrtovatel' nestanovil vo Yýzve alebo vinom Právnom dokumente, že poistenie sanevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5'3 V zmysle ust' $ 40l obchodného zákornikaPrijímatel' vyhlasuje, že predlžujepľemičaciu dobuna prípadné nároky Poskýovatel'a týkajuce sa (a) vráteňa poskýnutého NFP ul"to jeho častialebo (b) krátenia NFP alebo jeho části, a to na l0 rokov od doby, kedypremlčacia doba začalaplynút'poprý ruz'

5'4 Ak podl'a Znluvy o poskýnutí NFP udel'uje Poskýovatel, súhlas týkajúci sa Pľijímatelä aleboProjektu, Zmhxné strany sa ýslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímatel,právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EU neustanovujú inak'
5'5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskýnutiu služieb alebo vykonaniustavebných prác po uhľadení Preddavkovej ptatby Prijímatelbm Dodávatel,ovi, spôsob a lehotydodaniďposlqrtnutia alebo vykonania plnenia 

"ypiy"uii zo zm7uvy lzavretejmedzi Prijímatelbma jeho Dodávatelbm, pľičom tieto nesmú uyt'u 
'o"poré 

s pravidlami stanoven1iľni Poskýovatel,omv Právnych dokumentoch (napr' v Príručke pre ľr1imatelä).

6. ZMENA ZI..f.LAVY

I

6'1 Prijímatel' je povirľrý Bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi všetky zmeny alebo skutočnosti,ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udľŽaniecielä Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zm7uvy,a]ebo_sa akýmkolVek spôsobom týkajú alebomôžu týkať neplnenia povinností Prijímatelä zo- Zmllvy o poskýnutí NFP vo vzt'ahu k ciel,uPľojektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.
Súčasne je Poskýovatel' oprávnený požadovať od Prijímatelä poskytnutie vysvetlení, informácií,Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné prepreskumanie akejkolVek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na opľávnené výdavkyProjektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutĺ rrýudržanimcielä Projektu.

6'2 Zmluvĺé strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvyo poskýnutí NFP, a tos ohl'adom na hospodárnost'a efektívnosť zmlno,rého procesu, avšak aj s ohl,adom na skutočnost',že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povirľre zve.eJňovanou zmluvou vzmysle $ 5a zákona č.2lll2000 Z' z' o slobodnom prístupe i informáci ám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov(zákon o slobode informácií) , rnení neskorších pľedpisov (d'alej ako ,,zákon 2ll/2OOO Z. z!,),pričom Zmena Zmluvy o poskýnutí NFP zahÍt'laaj 
'menu 

Pľojektu, ktoý sa realizuje na právnomzákiade Zmluvy o poskýnutí NFP:
a) Zmena zmluvy a jej pľíloh (s výnimkou pľítohy č. l vZP) z dôvodu ich aktualizáciea zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenĺu' i.pto*'ä*"n naľiadení,Naľiadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov' EÚ, Systému
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riadenia BŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného
dodatku kZmluve o poslqrtnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych pľedpisov
SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoľé ustanovenie Zmluvy o poslcýnutí NFP do
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať
a postupuje sa podlä článku 7 odsek 7 '6 zn7uvy.

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 pŠrp 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 poslgrtnutí NFP alebo oznámením Poskýovatelä' ktoré zašle Prijímatel'ovi elektronicky,
spolu s odkazom na číslo' pod ktor'ým sú aktualizovane YZP už zverejnené v Centrálnom
registri zml:úv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskýnutí NFP v časti
zmeny YZP z dôvodu ich akÍualizácie podlä tohto písmena b)'

c) Foľmálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Znluvných stľán (obchodné
menolnázov, sídlo, štatutárny orgán, zmenav kontaktných údajoch, zmenačísla účtu určeného
na úhľadu NFP' číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujúcou bankou' na ktoý mábyť rryplatený NFP podl'a článku 13 odsek 1

YZP alebo iná zmena, ktorá má vo vďahu k Zmluve o poskýnutí NFP iba deklaratórny
účinok) alebo zmena v subjekte Poskýovatel'a, ku úorej dôjd e na záHade všeobecne
záväzného právneho predpisu, nie je Zmenou' ktorá pre svoju platnosť vyžaduje Zmenu
Zmluvy o poskýnutí NFP. To znamená, že tal<Ío Zmenu oznámi jedna Zm7uvná strana druhej
Zmlurĺrej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zn7uvy a premietne sa do Zmluqĺ
o poskýnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady,
zLdoých Zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra' rozhodnutie
Prijímatel'a' odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade menei významnÝch zmien Projektu' ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy,
alebo ich Poslgrtovateľ pre zjednodušenie zahmul do Pľávnych dokumentov týkajúcich sa
zmien projektov, Prijímatel' je povinný Bezodkladne oznámiť Poskýovatel'ovi spôsobom
dohodnutým v článku 4 zrriuvy, že nastala takáto zmena) avšak nie je povinný požiaó,ať
o Zmenu Zmluvy o poskýnutí NFP na formulári, ktory pre tento účel vydal Poslgrtovatel'
a ktoý sa vyrržije pre významnejšie zmeny podl'a písmena e) tohto odseku. Podl'a tohto
písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované
Pos\rtovatelbm v rámci ním vykonávaných kontľol a overovaní v Projekte, a to Za
podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmlurmé strany
dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskýovatelbm podl'a ods.
6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímatelbm nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktoru Príjímateľ oznámil Poshrtovatel'ovi podl'a tohto písmena' d) ako
menej ýznamnú Zmenu' nie je podl'a odôvodneného stanoviska Poskýovateľa menej
významnou Zmenou' alebo ju Poslqrtovateľ nemôže akceptovať ziĺých riadne odôvodnených
dôvodov, Poskýovatel' je oprávnený neakceptovať oznámeníe Prijímatel'a, ak toto svoje
odôvodnené stanovisko Prijímatelbvi oznámi. Ak Poslqrtovatel' neakceptuje oznámenie
Prijímatel'a podl'a predchádzajúcej vety, Prijímatel' je oprávnený postupovať pri zmene
Znluvy o poskýnutí NFP iba podl'a písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poslqrtovatel'a
nevyplýva, že ide o Zmenu' pri ktorej sa podl'a Poskytovatel'a má postupovať podl'a iného
príslušného písmena tohto odseku. V prípade' ak Poskytovatel' neakceptuje oznámenie
Prijímatel'a a má za to, že ide o Zmenu' pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskýovatel'
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oprávnený Zmenu posúdiť ako iný druh zmeny' resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a d,alejpostupovať podl'a príslušného článku zmlur1y a podl'a Príručky pre Prijímat"l'u. V ostatnýchprípadoch Poslqrtovatel' informuje Prijímatel'a o ýsledku zmenového konania formouoznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal Zmenu Pľojektu na vedomie, čím dochádza
k akceptovaniu tejto menej qýznamnej zmeny.

Zmena Znúuvy o poskýnutí NFP sa podl'a tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšompísomnom dodatku k Zmĺuve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotliých konkrétnych
zmenách dohodnuté inak. Menej ýznamnou zmenou sa rozumie aj menej ýznamná zmena
Projektu, ktorá nemá vplyv na znelie ustanovení Zmlllvy o poslqrtnutí NFP. Na taldto menej
ýznamĺi zmenu Projektu sa vďahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmenypodl'a tohto písmena d)' pričom v prípade akceptácie takejto Zmeny sa dodatok k Zmluve
o poslqrtnutí NFP nevyhotowje.

Zamenej ýznamné zmeny Zrrt\uvy o poskýnutí NFP sa považujú najmä:

(i) zmena termínu Začatia rea\izácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom
uvedeným v Prílohe č.2 Zmtuvy o poskýnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vďahu k Projektu, ktorá nemá
wlyv na rozpočet ProjekÍu, cielbvú hodnotu Meratelhých ukazovatet'or, ľ.q"ttu ani na
dodľŽanie podmienok pos\rtnutia príspevku (napríklad zmena ýkresovej dokumentácie,
Zmena techniclcých správ, Zmena štúdií a podobne), )

(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín ýdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto
skupinu ýdavkov za ce|u dobu realizácie Pľojektu, za podmienky nepľekľočenia
Celkov'ých oprármených ýdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok
zýšenie wýdavkov uľčených na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa opľávnených ýdavkov w_ýlučne v prípade, ak
ide o zniženie ýšky oprávnených ýdavkov a takéto zníženienemá vplyv na áosiahnutie
ciel'a Projektu definovaného v článku 2 odsek 2'2tejto zmluvy,

(v) zmena v jednotliých položkách rozpočtu Projektu a/aIebo ich bližšia špecifikácia, a to
podlä rnýsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených
v čiastkovej správe alebo správe z Íinančnej kontroly Verejného obstarávania,

(vi) predĺženie lehoty na zač,aÍie Vo na hlavné Aktivity Projektu v pľípade, ak by s ním
Prijímatel'nezačal ani do 3 mesiacov od účinnostiZmluvy'

(vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej ýznamnej zmeľy podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímatel' je oprávnený
oznámiť posun termínu Začatia rea\izácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane.
Poslqrtovatel' je oprávnený pľi akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na in.;, termĺn,
než aký vyplýva zoznámeĺia Prijímatel'a' pričom nový termín Začatia realizácie hlavných
aktivít Projektu podl'a akceptácie Poslgrtovatelä nesmie byt skôr ako 20 dní odo dňa
akceptácie Poskýovatel'a. Právne účinky menej ýznamnej Zmeny nastávajú podľa odseku
6'11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok kZmluve oposkýnutí NFP, ktorého
pľedmetom by bola táto menej ýznamná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú Zmenu
eviduje Pos\rtovateľ do ITMS2O 1 4+.

Pri menej ýzĺamnej Zmene podl'a bodu (v) sa postupuje tak, že Poskýovate|' zapracuje
zmeny v položkách rozpočtu, wátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou
opravou' podlä čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Veľejného
obstaľávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvďažne upravenou ýškou
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ýdavkov)' takto aktualizovaĺý rozpočet Pľojektu nahĺá do ITMS2014+ k Projektu, jeho

konečnú upravenú podobu oznámi Pľijímateľovi. Vykonanie všetlcých úkonov podl'a

predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej ýznamnej zmeny. Výsledkom
akceptácie tejto menej ýznamn{ zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu azmena
výdavkov. Zmena Znhuvy o poskýnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve
o poslqrtnutí NFP Sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu

s príznakom záveĺečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pľe uplatnenie a následné preplatenie

Zmenou dotknutých Celkoých oprávnených ýdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný
rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade ýsledkov príslušnej ťrnančnej

kontroly Verejného obstaľávania vy'jadrených v čiastkovej správe alebo správe ztqto
finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vy'jadľí námietky voči oznámenej

aktlalizácií rozpočtu Projektu' alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímatel' poŽíada

Poslgrtovatel'a o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP za účelom premietnutia

Zmeny v hodnote jednotlivých položiek ľozpočtu Projektu alalebo ich bližšej špecifikácie do

jej textu, aktua|izácia rozpočtu Pľojektu vyvoláva právne účinky podl'a 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 Zmluvné strany

osobitne dohodli, že akcqtáciou tejto menej ýznamnej Zmeny na záÝJade oznámenia zo

strany Prijímatel'a obsahujúceho pľedĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu opľoti

termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmlĺlvy o poskytnutí NFP alebo opľoti neskôr

zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termíťov opakovane, dochádza k pľedÍženiu

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu vrozsahu vyplývajúcom zakceptácie tejto menej

ýznamnej zmeny. Vo vďahu ktejto zmene sa vplnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8.

Právne účinky menej významnej Zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku' Zmena
Zm|uvy o poskýnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP sa môže

vykonať najneskôľ pred úhľadou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná'

Zmllvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná

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

zmena nepredstavuje Zmenu Zmluvy o poskýnutí NFP a nevďahujú sa tak na ňu ustanovenia

o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podlä tohto článku ó.

Ak dôjde vProjekte kzĺiženiu ciel'ovej hodnoty Meratelhého ukazovatel'a Projektu o 50Á

alebo menej oproti ciel'ovej hodnote Meratel'ného ukazovatel'a Projektu' ktorá bola schválená

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

zmluvy' Ak Poskýovatel' stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť

Prijímatel'a aj vo vďahu k takejto skutočnosti' Prijímatel' je povinný túto oznamovaciu
povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poslgrtovatel'a.

e) Iné zmeny Zĺiuvy o poskýnutí NFP' ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto

odseku,súýznamnejšímizmenamiPľojektu(ďalejajako,,@)'atietoje
možné vykonať len na záklaďe vzájomnej dohody oboch Zĺ'iuvných strán vo forme
písomného avzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve oposlqrtnutí NFP. ZmeneZn'iuvy
o pos\rtnutí NFP o ýznamnejšie zmeny predchádza žiadosť Príjímatel'a o Zmenu Zĺnllny
o poslqrtnutí NFP, ktoru podáva Pos\rtovatel'ovi na formulári, ktoý pre tento účel vydal
Poskýovate1'.

Ztll7uva o poskýnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Pľijímatel' oprávnený
podať žiadosť o Zmenu aj po uskutočneni ýznamnejšej zmeny (odsek 6'9 tohto článku - ex-

post zmeny) a v ktoých prípadoch je povinný tak uľobiť pred vykonaním samotnej

významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podl'a odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou Zmenou

sa rozumie aj ýzĺamnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zm|v,ry
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o poskytnutí NFP. Na talaito 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 poslgrtnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmer1anemá vplyv
na znenie ustanovení Zmluvy o poslgrtnutí NFP.

0 Podstatnú zme4u Pľoiektu tak, ako je definovaná včlánku 1 odsek 3 vZP, Prijímatel'
oznamuje Pos\rtovatel'ovi Bezodkladne. Bez ohlädu na zaslanú informáciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením ZĺĺĺLuvy o pos\rtnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa wátiť NFP alebo
jeho časť v súlade s článkom IO vZP, a to vo wýške, ktorá je úmerná obdobíu, počas ktorého
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej Zmeny Projektu. Ak vzhl'adom na
charakter zmerty nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa
neaplikuje.

6'3 V prípade významnejšej zmeny podl'a odseku ó.2 písmeno e) tohto článku, na ktoý sa
nevďahuje postup uvedený v odseku 6'9 tohto článku, je Prijímateľ povirurý požiadať o Zmenu
Zmluvy o poskýnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktoľej
sa požadovaná zmena viaŽe, alebo pred vznikom, prípadne zárukom skutočnosti, ktorá sa má
prostredníctvom vykonania zmeĺy odwátiť, to všetko, ak ide o ýzĺamnejšiu zmenu spočívajúcu
v zmene:

a) miesta realizácie Projektu, )

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

c) Meratelhých ukazovatelbv Projektu, ak ide o zniženie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5%o oprotí
výške cielbvej hodnoty Meratelhého ukazovatel'a Projektu' ktorá bola schválená v Žiadosti
o NFP (podl'a podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Reali zácie aklivít
Pľojektu, vrátane Zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie ľozsahu hlavných Aktivít Projektu
a zýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Meratelhých ukazovatel'ov Projektu v dôsledku
úspor v ľámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovani podmienky
neprekročenia ýšky schváleného NFP,

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Pľojektu alebo súvisiacich
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3vZP,

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskýnutia príspevku' ktorá vyplýva zYýzvy a spôsobu jej
splnenia Prij ímatelbm,

g) používaného systému ťtnancovania,

h) doplnenie novej skupiny ýdavkov ďalebo Aktivity, ktorá je oprármená v zmys|e Yýzw,
i) Prijímatel'a podl'a článku 2 odsek 4vZP, ktorá musí byt'r, súlade s podmienkamiYýzvy,
j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene' ktorá je ako ýznamnejšia zmena oznaéená vPríručke pre Prijímatel'a, alebo
v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu Zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v pľípade, ak predstawje Podstatnú Zmenu
Projektu' V prípade, ak Poskytovatel' zistí, že v rámci Pľojektu nastala Podstatná zmena ProjekÍu,
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno 0 tohto článku.

)
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6'5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Pľojektu

najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené uzemíelmiesto vymedzené vo Yýzve;

uvedené sa nevďahuje na pľemiestnenie záIohu, ktoý nie je súčasne aj Predmetom Pľojektu'

Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo

usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti deťrnície Podstatnej

zmeÍ|y Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP '

6.6 V pľípad e zmerly podl'a odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzuju zmeny

v cieľoých hodnďách Meratel'ých ukazovatelbv Pľojektu s príznakom v súvislosti s vplyvom

navrhovanej zmeily na ýšku poskýovaného NFP a v ciel'oých hodnotách Meratelhých

ukazovatelbv ľrojektu bez pĺizĺa!<L Vo vďahu k zmenám ciel'oých hodnôt Meratel'ných

ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Meľatel'ných ukazovateľoch Projelĺ:tu s príznakom Poskýovateľ pri posudzovaní

požadovanej zmenyposúdi zdôvodnenie nedosiahnutia ciel'ových hodnôt týchto ukazovatel'ov

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli pľedmetom ana|ýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP

a pľedložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt

Meratel'ných ukazovatelbv Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoĺé Prijímateľ

objektívnenemoholovplyvniť.Poslrytovateľjeoprávnenývjednotlivomprípadetohtodruhu
Meratelhého ukazovateľa Pľojektu s príznakom schváliť zĺížeĺíe jeho cielbvej hodnoty

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie lĺJesnúť pod hranicu 50% oproti

jeho ýške, ktoľá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP' V prípade, ak je možné

akceptovať odôvodnenie Pľijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Meratelhého

ukazovateľa Projektu spríznakom ajeho navrhované zniŽenie neklesne pod minimálnu

hľanicu podľa pí.."rru b) tohto odseku, Pos\rtovatel' zmenu schváli, čím dochádza

k akceptovani u zníŽenej Úšky cielbvej hodnoty Meratel'ného ukazovateľa Projektu

s príznakom zo strany Poskýovateľabezvplyvtl ĺazĺižeĺie \ryšky NFP'

b) Znižeĺiecieľovej hodnoty jednotlivého Meratelhého ukazovateľa Projektu s príznakom o viac

ako 50% opľoti ýške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, pľedstavuje

nedosiahnutie ciel'a Projektu a tým Podstatnú zmenu Pľojektu z dôvodov uvedených v odseku

6.7 tohto článku a rryvoláva právne následky uvedené v odseku 6'2 písmeno f; tohto článku'

c) Meratel,né ukazovatele Projektu bezprizĺa|ĺĺ sú záväzné z hl'adiska dosiahnutia ich

plánovanejhodnoty.ZniŽeneciel'ovejhodnotyjednotlivéhoMeratel'néhoukazovateľa
Projektu bez prizĺáku oviac ako 2OYo oproti jeho ýške' ktorá bola uvedená vSchválenej

žiadosti o mp, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Pľojektu

zdôvodovu,,eaeni,ct'vodseku6'7tohtočlánkuavyvolávaprávnenásledkyuvedené
v odseku o.i pĺ.-árro f; tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu' pľedmetom ktorej bolo

zniŽeĺíe cieľávej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez pi'zn1'* nemá žiadĺe

účinky vo vďahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podl'a článku 10 odsek 1

YZP aPrijímateľ preto na záÝJade schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žíadne

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

rozdielov v podstate cĹarakteru Meratel'ného ukazovateľa Projektu bez prrzĺa|<ll oproti

Merateľnému ukazovatel'u Projektu s pľíznakom (podľa písmena a) tohto odseku)'

d) Vo vďahu k finančnému plneniu Poslqrtovateľ zníŽi výšku poskýovaného NFP primeľane k

zníŽeniu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hľanice

aostatných pravidiel uvedených vpredchádzajúcich písmenách tohto odseku (vľátane

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

v ktoých pnchádza k dosiahnutiu zĺlŽovaného Meľateľného ukazovateľa Pľojektu v zmysle

č1ánku 10 odsek I vZP avykoná zodpovedajúce zĺiŽenie ýdavkov na podporné Aktivity

Projektu.
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V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Meratelhého
ukazovatelä, ýška NFP sa zníži piamo úmerne kzníženils cielbvej hodnoty Meratelhého
ukazovatelä Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Meľatelhých ukazovatelbv
Projektu' bez ohl'adu na to, o ktoý druh Meratelhého ukazovatelä Projektu ide.

6'7 v prípadg zmeľy podl'a odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu
najmä vprípade, ak posudzovaĺázmena viedla ktomu, žeby sa činnosť, naktoru sa má NFPposkýnúť po vykoĺanej zmene, odchýlila od svojho ciel'a v tom zmysle , Že sanedosiahne žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný ciel' ako ten, ktor'ý vyplýval z podmienok, za splnenia ktoých bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiaoostĺ o NFP a v čase po
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne ciel'Projektu len čiastočne. Na dosíahnutie cielä Projektu
môže mať ýznamný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná Zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hl'adiska porovnania ľozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol
realizovaný. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v období Udržatelhosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu čirrnosti alebo poámienky jej vykonávania, má
určitý rozsah, ktoý možno považovať za ýznamný a tahýmto ýznamným spôsobom negatívne
wlyva na dosiahnutie cielä Projektu, je daný záHad,na to, aby takáto zmenaĹola povaŽo vaná za
Podstatnú Zmenu Projektu' Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Pľojektu v tomto prípade
môžu vyplývať z ''nýkladu alebo usmemení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej
časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP.

6'8 Zmluvng stĺanľ sa dohodli, že pľi predlžovani doby Realizácip hlavných aktivít ProjekÍu (zmeny
podlä odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pľavidlá, éimvšak nie sú
dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o pos\rtnutí NFP týkajúce sa časového aspektu
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 YZP):
a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možnépredižiť nad rámec maximálnej doby,

ktorá pľe realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva zYýzvy a lÍorá je uvedená pri
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 vZP, a |<torá nesmie
presiahnuť 3I.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizácru hlavných aktivít
projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie \iavných aktivít Projektu
pľedlžovať na zákJade oznámenia zmeny Zo stľany Prijímatel'a'

b) Ak Prijímatel'neoznámipredĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej
uplynutím, ýdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu do akceptácie predíženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú oprávnenými
ýdavkami iba v prípade, že Poskytovatel'akceptuje alebo schváli predmetnú Zmenu. Plynutie
doby Realizácie hiavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím
pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia ĺea|izácie hlavných aktivít Projektu a oznámením
o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu.

6'9 V prípade ýznamnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímatel,
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o pos\rtnutí NFP najneskôr 30 dní pred predlo žčnímžiadosti
o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou Zmenou dotknuté.
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímatel'a vyplývajúce mu Zo zákona o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektor'ých zákonov (ďalej len ''zákon o finančnej kontrole a audite,,)
týkajúce sa vykonávania zál<ladnej Íinančnej kontroly, ak sa na neho povirľrosť vykonávania
základnej finančnej kontľoly vďahuje. oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podl'a zákona
o finančnej kontrole a audite' osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť
žiadosť o Zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmýsle tohto článku, je
Poslqrtovatel'oprávnený všetky výdavky' ku ktoým sa vďahujú vykonané zmeny, zamietnuť.
V prípade zamietnutia ýdavkov podl'a predchádzajúcej vety je Prijímatel' oprávnený do ďalšej
Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovatelhy"ľ' poami"nok oprálmenosti, zahĺnúť aj takéto

I
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pôvodne zamietnuté výdavky' Žíadosť o Zmenu Zĺĺiuvy o poskýnutí NFP, podávaná v zmysle

tohto odseku 6.9, sa vď ahuje na nasledorm é ýznamĺejšie zmeny:

a) AkejkolŤek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov, okľem

zĺiŽenia Úšky oprávnených ýdavkov a takéto zĺiženíe nemá vplyv na dosiahnutie ciel'a

Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okľem menej ýznamĺých zmien'

Súčasťou žiadosti o Zmenu v tomto pĺípade sú, olĺľem vyplnenia štandardného formuláru

týkajúceho sa žiadosti o Zmenu' ktoý vydáva Poslqrtovatel', aj nasledovné informácieludaje:

(i) vprípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena

v io"poote Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmierĺ

dohodnutých v zmluve meďziPrijímateľom a Dodávatelbm a s ustanovením $

18 zákonao Vo, alebo $ IOa zäkona é.2512006 Z' z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ''zákon é' 2512006 Z.

2."),

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

v iozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktoý k zmene doš1o, osobitne

vprípade, ak nepľedstavuje prínos pre Projekt, tj. ak nepredstavuje zlepšenie

oproti pôvodnému star,u Pľojektu,

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa nawhuje

zníŽiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú Zmenu Pľojektu,

konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podlä písmena c) z definície

Podstatnej Zmeny Pľojektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP (vplyv na

povahu, ciele alebo podmienky rea|izácie Pľojektu)'

b) Inej zmeny Pľojektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podĺadiť pod

skôr uvedeĺý reŽim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo chaľakterom

predstavujú ýznamnej šiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa Zmeny podľa odseku 6.3 ďalebo odseku 6'9 tohto článku

musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Znh;ľa

o poslqrtnutí NFP, inak je Poslqrtovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť'

Póskytovatel' nie je povinný nawhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako

nie je oprávnený súhlas so Zmenou bezdôvodne odopľieť v prípade, ak žiadosť o 
"menu 

spĺňa

všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskýnutí NFP a podmienky vyplývajúce

z príslušného usmernenia k zmenám, ktoľé môže vydať a Zverejĺttť Poslgrtovateľ na svojom

webovom sídle' V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímatel' nie je

oprávnený ľealizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít ProjelĺÍu; ak by k rea|izácili

zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto Zmenou považované za Neoprávnené ýdavky'
o výsledku posúdenia podanej žiadosti o Zmenu informuje Pos\rtovatel' Prijímatel'a písomne'

V pľípade schválenia významnejšej zmer1y Poskýovateľ zabezpeéí vypracovanie návľhu

dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP, ktoý bude upravovať Zmiuvu o pos\rtnutí NFP v ľozsahu

schválenej ýznamnej šej zmeny.

6.11 Pľávne účinky vo vďahu k oprávnenosti ýdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmefle,ktoru Poslrytovateľ akceptuje podl'a odseku 6.2 písmeno d) tohto

článku, v kalendárny deň, kedy Zmena skutočne vznikla,

b) pri menej ýznamnej Zmene' ktoru Poskytovatel'neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d)

tohto č1ánku, sú výdavky súvisiace s takouto Zmenou Neoprár.nenými ýdavkami, ibaže dôjde

kjej neskoršiemu'schváleniu Poslqrtovateľom spôsobom pre ýznamnejšiu zmenu; vtakom
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prípade právne účinky zmerly nastanú podl'a typuýznamnejšej zmeny buď podl'a písmeno c)
alebo podlä písmena d) tohto odseku 6.11'

c) pri ýznamnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny
podlä odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o Zmenu zo strany
Prijímatel'a Poslqrtovatelbvi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o Zmenu'

d) prí významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex_ post (ýznamnejšie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy ýznamnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotliých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmienosobitné
dojednania, schválená Zmena Zmhuvy o poskýnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne
číslovaného dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP, ktorého návľh pripľaví Poskytovatel' v súlade
so schválenou Zmenou Zmluvy o poslqrtnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Pľijímatelbvi'

6.13 Zmeny Zĺĺtluvy o poslqrtnutí NFP, ktoré iniciuje Poslqrtovatel' a ktoré nie sú osobitne riešené
v iných ustanoveniach Zmluvy o poslqftnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu
aktualizácie zmluvy alebo YZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na
záHade písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP. Poslqrtovateľ môže
obsah Zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Pľijímatelbm a následne
dohodnuté znenie zapracovať do náwhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
oposkýnutí NFP alebo priamo pripraviť návľh písomného,a očíslovaného dodatku kZmluve
o pos\rtnutí NFP azaslať ho na odsúhlasenie Prijímatelbvi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zm7uvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky Zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch' z ktor,-ých pre Prijímatelä vyplývaj i práva
a povirľrosti alebo ich zmeny sú pre Prijímatelä závazné, a to dňom ich účiĺľlo sti za
pľedpokladu ich Zverej nenia.

6.16 Na schválenie zmeľy ZmIuvy oposkýnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zntluvy
oposlgrtnutí NFP bezpredchádzajúceho schválenia Zmeny, ktorá je obsiahnutá vpredmetnom
dodatku Zriuvy o poslqrtnutí NFP, nie je právny nárok.

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

a) ešte nedošlo kposlqrtnutiu celého NFP vsúlade sčlánkom 3 odsek 3.1 zmluvy' zmlurĺné
strany sa zavänlji uzavieť dodatok k Zmluve o pos\rtnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3,
odsek 3'l zmiuvy vnadväznosti na ľozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy
finančnej medzery pľi žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery;
v prípade ak je ľozdiel podl'a predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktoý je ešte Poslgrtovatel'
povirľrý pos\rtnúť Prijímatelbvi, Zmluwé stľany sa zavänljú uzawieť dodatok k Zmluve
o poslgrtnutí NFP, ktoým sa upraví článok 3, odsek 3'I Zmluvy o pos\rtnutí NFP a zostatok
rozdielu je Prijímatel'povirľrý wátiť podl'a článku 10 odsek l YZP, alebo

b) ak už bol poslqrtnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.l Zrr,]ľuvy o pos\rtnutí NFP zo
strany Poskýovatel'a, Prijímatel' je povinný vrátiť poskýnutý NFP alebo jeho časť podl'a
článku 10 odsek IVZP vo wýške zodpovedajúcej rozdielu medziNFP vypočítaným nazáHad,e
metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítan1ýnn rekalkuláciou ťrnančnej
medzery.

t
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7. zÁvnnnčNn UsTANovENIA
7.1 Zĺĺt7uva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu

Zmluvných strán a účinnosť v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia Poslqrtovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak
Poslqrtovateľ aj Prijímatel' sú obaja povirmými osobami podlh zákona é' 2IIl2000 Z.z. v takom
prípade pre nadobudnutie účinnosti Zlĺtluvy o poskýnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie
Zĺltluvy o poskýnutí NFP Poslgrtovatelbm. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie
Zmhxy o poskýnutí NFP zabezpeéi Poslgrtovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poslqrtnutí
NFP informuje Pľijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku
7.1 sa rormako vďahu;jú aj nauzavretie každého dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP.

7.2. Zm7uva o poslgrtnutí NFP sauzatvára na dobu uľčitú a jej platnosť a účínnosť končí schválením
poslednej Následnej monitoľovacej správy, ktoru je Prijímatel' povinný predložiť
Poslqltovatelbvi vsúlade sustanovením článku 4 odsek 5vZP avprípade ak sa na Projekt
nevďahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť
a účirurosť Znluvy o poslqrtnutí NFP Finančným ukončením Pľojektu, s výnimkou:

a. článku I0, 12 a 79 YZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 3 1 ' decembĺa 2028 a|ebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vďahov medzi Poslgrtovateľom
a Prijímatelbm na zá?Jade Zn7uvy o poskýnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru2l28;

b. tých ustanovení Zmluvy o poslqrtnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pľe prípad
porušenia poviĺľrostí vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 YZP),
s v-ýnimkou zmlumej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou
a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov' v rámci ktoých došlo k poslgrtnutiu štátnej pomoci, platnosť a účiĺľrosť
článku 10 a článku 19 vZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena
c), akz písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyp|yvajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 vZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účirľrosť článku I0 vZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci
poslqrtnutej v rozpore s uplatnitelhými pľavidlami vyplývajúcimi z právnych
predpisov SR aprávnych aktov EU končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitoľovacej správy.

Platnosť a účinnosť Znluvy o poskýnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v
písmenách a) až c) tohto odseku sa pľedĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
kZmluve oposlqrtnutí NFP, t' j. len na zál<Iade oznámenia Pos\rtovatel'a Pľijímatel'ovi)
v prípade' ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania
týchto skutočností.

7'3. Ustanovením akéhokol'vek zástupcu oprávneného konať za Prijimatel'a, nie je dotknutá
zodpovednosť Pľijímatel'a. Prijímatel' môže menovať len jedného zástupcu' ktoľým môže bý'
fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímatel' koná podl'a tejto zmluvy prostredníctvom
zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť pos\rtovatelbvi dokumeÍlt, zktorého
vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímatel'a

7 '4 Prijímateľ vyhlasuje, Že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoľé by negatívne ovpl1ĺmili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na pos\itnutie NFP v zmysle podmienok' ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepľavdivosť tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje
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Za podstatné porušenie Znluvy o poskýnutí NFP a Prijímatel' je povinný wátiť NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom I0vZP.

7.5 Prijímatel' vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zas|ané
Poslgrtovateľovi pred podpisom Zĺľiuvy o poskýnutí NFP sú pravdivé a zostávají účinné pri
uzatvorení Zmluvy o poskýnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Znluvy o poskýnutí NFP a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s člĺánkom I0vZP'

7.6 Ak sa akékol'vek ustanovenie Znll;ľy o pos\rtnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s právnymi predpísmi SR alebo pľávnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej
ZmIwy o poskýnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Znhuvy o poskýnutí NFP' Znlhlvné
strany sa v takom prípade zavänlj:'l bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné
zmluvné ustanovenie noým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poslqrtnutí NFP a obsah jednotliých ustanovení
Zm|uvy o poslqrtnutí NFP.

7.7 Ak záväzkoý vďah vyplývajúci zo ZmLuvy o poslqltnutí NFP medzi Pos\rtovatelbm
aPrijímatelbm, sohl'adom na ich prárme postavenie, nespadá pod vďahy uvedené v $261
obchodného zákonnika,Zľl7ll.vné strany vykonali volbu práva podl'a $262 odsek l obchodného
zákorľríka a ýslovne súhlasia, že ich záväzkoý vzťah vyplývajúci zo Zm7llvy o poslqrtnutí
NFP sa bude riadiť obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavía označenia Znluvy
o poslgrtnutí NFP na úvodnej strane. Všetky sPorY, ktoľé vztliknú zo ZnJuvy o pos\rtnutí NFP,
vrátane sporov o jej platnosť, ýklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia
využitím ustanovení obchodného zákorníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3
odseky 3.3 a3.6 tejto zmluvy, d'alej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V pľípade, že sa vzájomné spory Zrnluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov
podl'a Zmluvy o poslgrtnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevy'iešia, ZmLllvne strany budú
všetky spory vzniknuté zo Zĺĺt7uvy oposkýnutí NFP, vrátane Sporov ojej platnosť, ýklad
alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podl'a
pľármeho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podl'a ro'ĺnopisu
uloženého u Poskýovatelä. S ohl'adom na znenie tretej vety $ 2 odsek 2 zák. é.27811993 Z. z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovatel' ako Ríadiaci orgán koná v
mene štátu pred súdmi a inými oľgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zĺl:Jlwy o pos\rtnutí
NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktoý spravuje' alebo sporného majetku, ktorého správcom
by mal bý podl'a uvedeného zákona alebo podl'a osobitných predpisov.

7.8 Zmluva oposkýnutí NFP je vyhotovená v4 ľovnopisoch, pričom pouzawetí ZlnJuvy
o poskýnutí NFP dostane Prijímatel' 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Pos\rtovateľ. Uvedený
počet rolmopisov a ich rozdelenie sa ľormako vďahuje aj na uzawetie každého dodatku
k Zmluve o poskýnutí NFP' Dohoda Zĺll7lxĺých strán k počtu rovnopisov sa neuplatní
v prípade' ak k uzawetiu Zmluvy o poskýnutí NFP dochádza elektľonicky s kvalifikovaným
elektroniclcým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zn'iuvy o poslqrtnutí NFP dôsledne pľečítali' jej obsahu a
pľávnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zroztlmiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi aĺĺ za nápadne neýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Znll;ľy o poskýnutí NFP a na znak
súhlasu ju podpísali."

2.l'2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoľiace Prílohu č. l Zmluvy o poskýnutí NFP sa

rušia v celom ľozsahu a naLlrádzajú sa akÍualizovanými Všeobecnými zmluvnými

I
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2.1.3

2.r.4

2.r.5

podmienkami' ktoré tvoľia prílohu č' 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo

vzore CKo č,.28 verzía |I.

Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poslqrtnutí NFP sa ruší a v
celom rozsahu sa naklrádza akÍualizovaným Predmetom podpory NFP, ktoý tvorí
prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov
verejného obstarávania.

Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poslqrtnutí NFP sa ruší a v celom
rozsahu sa natrádza al<tllalizovaĺým Rozpočtom projektu' ktoý tvoľí prílohu č. 3
tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a ýsledkov verejného

obstarávania.

n inančné opravy za porušenie pravidiel a postupov veľejného obstaľávania tvoľiace
Prílohu č,. 4 ZmIuvy o poslqrtnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzají sa
aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného

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

\
čl. s

Záverečné ustanovenia
)

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s

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

zverejnenia Poskýovateľom v Centrálnom ľegistri zm|uv. Ak Poskýovatel' aj Pľijímatel' sú
obaja povinnými osobami podľa zákona č,.2IIl2000 Z' z. v takom prípade pre nadobudnutie

účinnosti Dodatku je ľozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskýovatel'om. Zmluvné strany sa

dohodli, žeprvé zverejnenie Dodatku zabezpeéi Poskýovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku
informuje Prijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa

rovnako vzťahujú aj ĺauzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímatel' l
ľovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskýovatel'. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa

neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným
elektronickým podpisom.

3.3 Dodatok je neoddelitelhou súčasťou Zmluvy o poskýnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne

dohodli, že zmeny Zm|uvy o poskýnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto

dodatku a ktoré fakticky 'pĺĺaiĺ podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podl'a jeho nového
znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa povaŽujú za vykonané v súlade so Zmluvou
o poskýnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účink]' aj vo vzťahu k oprávnenosti

výdavkov podl'a článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3'4 Zm|uvĺé strany ýslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vľátane
príloh v Centľálnom registri zmhuv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany lyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumjtelhé, nepodpísali Dodatok v núdzi anl' za nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho

podpísali'

,
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2.

PríIoha č. I Zmluvy o posk}'tnutí NFP

VŠEoBECNÉ zMLUvNÉ PoDMIENKY KZMLUvE o PosKYTNUTĺ
NENÁVRATNÉHo FINANčNEHo PRÍSPEVKU

Článoľ 1 VŠEoBECNÉ USTANoVENIA

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (d'alej ako ",vzP"), ktoré s sričasťou Zmluvy
o poskytnutí NFP' bližšie uprawjri práva a povinnosti Zmluvn ,ch strán, kton_ mi s na
strane jednej Poskyovatel' NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskynutí NFP
zo strany Posk}tovatel'a Prijímateľovi podľa podmienok uvedenjzch v Zmluve
o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Posk}tovatel'om a Prijímatel'om sa riadia Zmluvou
o poskynutí NFP, všetk mi ostatn 'mi právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré s
uvedené včlánku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva oposkynutí NFP odkazuje.
Základn práwy rámec upralujrici vzt'ahy medzi Posky'tovatel'om a Prijímatel'om tvoria
najrnä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

a) práwe akty EÚ:

(i) všeobecné nariadenie,
(ii) Nariadenia k jednotliliim EŠIF;
(iii) Implementačné nariadenia, ktor'mi sri jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo

delegovan nariadenia;

b) pnĺvne predpisy SR:

(t) Zákon o príspevku z EŠIF,
(ii) Zákon o rozpočtov'ch pravidlách,
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
(iv) obchodn1 zákonník,
(v) zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej

len,,občiansky zákonník"),
(vi) Zíkon č. 358l20l5 Z. z' o uprave niektor'ch vzťahov V oblasti štátnej pomoci a

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

(vii) zákon č. 5751200l Z. z. o organizácii činnosti vlädy a organizácii ristrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov (d'alej len ''kompetenčn zákon").

(viiií) zákon o Vo, zákon č.2512006 Z. z.,
(ix) zákon o čtovníctve,
(x) Zákon č. 31512016 Z. z. o registi partnerov verejného sektora a o Zmene a

doplnení niektor,ch zákonov v znení neskorších predpisov.

PojmypouŽité vt ,chto VZP s vnadviiznosti na článok 1 odsek l.l zmluvy záv'aznépre
celri Zmluw o posk}'tnutí NFP, vrátane v'kladovj,ch pravidiel obsiahnutj'ch v článku 1

odseky l.2 až 1.4 m|uvy- Povinnosti vypl 'vajrice pre Zmluvné strany z definície pojmov
podl'a tohto odseku 3 s rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v in 'ch ustanoveniach
Zmluvy o posk},tnutí NFP.

Aktivita _ srihrn činností realizovan;jzch Prijímatel'om v rámci Projektu na to lyčlenen 'mi
finančn mi zdrojmi počas opráneného obdobia stanoveného vo V 'zve. Aktivity sa členia
na hlawé aktivity a podpomé aktivity' HlaWá aktivita je lymedzená časom' tj. musí by'
realjzovaĺlá v rámci doby Realizácie hlaul 'ch aktivít Projektu' je v1ĺnedzená vecne
a finančne. Podporné aktivity sri v}ĺnedzené vecne, tj. vecne musía srivisiet' s hlavn mi
Aktivitami apodporovat' ich realizáciu vzmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne.
Hlarrnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutíu konkébeho v,sledku a má deÍinovan '

vj,stup, ktor' predstawje pridanri hodnotu pre Prijímateľa ďalebo ciel'ovli
skupínďužívatel'ov r"-y'sledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatnych Aktivít, ak
zPrávnych dokumentov nevypl va osobitná prava všpecifickjlch prípadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o posky,tnutí NFP neuvádza inak, všeobecny pojem Aktivita bez
prívlastku ,,hlavnď' alebo ,,podporná", zahr a hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifick ' nástroj na hĺbkow anal 'zu dajov s ciel'om určiť projekty
v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovrralosti a ktory m Že
zv'šiť efektívnosť v'beru a riadenia projektov, auditu a d'alej posilnit'zist'ovaníe a
odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vyvoriIa
Eur pska komisia a člensk ,m štátom umoŽnila jeho qrržívanie;

Bezodkladne 'najnesk r do siedmich pracovn]y'ch dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre
počítanie lehoty; to neplatí, ak sa vkonkrétnom ustanovení Zmluvy o posk}{nutí NFP
stanowje odlišná lehota platrá pre konkrétny prípad; pre počítanie leh t platia pravidlá
uvedené v definícii lrhoty;

Celkové oprávnené v davky vj'davky, kton ch vj'ška l,ypl 'va z rozhodnutia
Posk}1ovateľa, ktorm bola schválená žiadost'o NFP a ktoré predstaluj vecn ' aj finančn ,

rámec pre vznik oprávnen;iuch v'davkov, ak budri vynaložené v srivislosti s Projektom na
Realizáciu aktivít Projektu. Vecn 'rámec Celkov'ch oprárrnen 'ch v davkov rešpektuje
pravidlá vyplj'vajrice zNariadení kjednotli\.m gŠlp, zminimálnych štandardov
oprávnenosti uveden ch v Systéme riadenia EŠIF, zY zvy a z prípadnej schémy pomoci.
Pre čely tejto Zmluvy o posk nutí NFP je používaná terminol gia ,,v davk .' a to aj pre
,,naklady" v zmysle zákona č. 431/2002 Z- z. o učtovníclve v zneni neskorších predpisov
(ďalej aj ,,zákon o ričtovníctve");

Centrálny koordinačn oľgán alebo CKo _ v podmienkach Slovenskej republiky plní
rilohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky' ktoré je stredn 'm organom štatnej správy určen ' $
6 odsek l zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektírryru a činnri koordináciu
riadenia posk}tovania príspevku z eur pskych štrukturálnych a investičnych fondov v
rámci Paĺnerskej dohody;

CertiÍil ĺcia _ potwdenie správností, zákonnosti, opnívnenosti a overitel'nosti v'davkov
Vo vďahu k systému riadenia a kontroly pri realizácií príspevku
z eur pskych štrukturálnych a investičn 'ch fondov;

Certifikačn orgán alebo Co _ národn 
' 
regionálny alebo miestny verejn 'orgĺíĺr alebo

subjekt verejnej sprály určen 'člensk m šlátom na ričely ceĺifikácie. Certifikačn ,orgán
plní lohu orgiínu zodpovedného za koordináciu a usmer ovanie subjektov zapojen ch do
systému finančného riadenia, v)rpracovanie čtov, r.1pracovanie žiadostí o platbu a ich
predkladanie Eur pskej komisii' príjem platieb z Eur pskej komisie, lysporiadanie
finančn 'ch Vzt'ahov (najmä z titulu nezrorrylalostí a finančnych opráv) s Eur pskou
komisiou a na národnej uĺovni ako aj realízáciu platieb pre jednotlivé programy.

3.
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V podmíenkach Slovenskej republiky plní lohy certifikačného orgánu Ministerstvo

financií SR;

Čisté prĺ;my - rozdiel medzi príjmami (v p sobnosti článku 1 všeobecného nariadenia)

zv'šen 'mi o prípadn Zostatkovu hodnotu investície a prevádzkovmi vj'davkami Projektu

v rámci celého referenčného obdobia. Sričasťou prevádzko ch v'davkov m Žu byt'

u_ davky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj d'alšie v'davky vzniknuté počas

prevádzkovej fazy Projektu (napr. obnova zaiadenia s kratšou životnost'ou, mimoriadna

drŽba);

De '- d om sa rozumie Pracovn deŕr, ak v Zmluve o posk}'tnutí NFP nie je q slovne

uvedené Že ide o kalendárny de :

Diskontovanie proces ripravy budricich hodn t príjmov a qldavkov (prevádzkov ch

ďalebo investičn ch) na s časné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby

Finančnej ana|yzy je pouŽívaná, tzv' reálna diskontná sadzba doporučená Eur pskou

komisiou;

Dokumentácia _ akákol'vek informácia alebo s bor informácií zachytené

na hmotnom Substráte, vrátane elektronickj'ch dokumentov vo formáte počítačového

sriboru I kaj ce sa ďalebo srjvisiace s Projektom;

Dodávatel' subjekt, ktonj' zabezpečuje pre Prijímatel'a dodávku tovarov, uskutočnenie

prác alebo poskytnutie služieb ako sričasť Realizácie aktiVít Projektu na základe v. sledkov

Vo alebo iného druhu obstarávania' ktor bolo v rámci Pľojektu vykonané v srilade so

Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dopl ujrice ridajc k pľcukázaniu dodania pľedmetu plnenia - doklad alebo viacero

dokladov v listinnej podobc, V ktoÚch sa uvádzaj dopl ujrice daje k preukazaniu

dodania predmetu plnenia, vrátane prĺloh. Prijímatel'nimi preukazuje dodanie tovarov,

posk}'tnutie sluŽieb alebo lykonanie Stavebnych prác, ktorj'ch rea|izäcía bola uhradená na

základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímatel'a Dodávatel'ovi a ktorá boIa zo

Strany Posk)'tovatel'a uhradená Prijímatel'ovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na

spoIufi nancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronick kontraktačn ' systém, ktoď sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné

po stupy zadávani a zákaziek s využitím elektronického trho viska

EÚ - znamená Eur pska Únia, ktorá bola fomálne konštitt]ovaná na základe Zmluvy

o Eur pskej Únii;

Eur pske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠlF - spoločné označenie pre

Eur psky fond regionálneho rozvoja, Eur psky sociálny fond, Kohézny fond, Eur psky

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Eur psky námorn1 a rybársky fond

Eur psky rirad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK je rirad, ktorého ciel'om je

chrániť finančné záujmy EU, bojovať proti podvodom' korupcii a všetk 'm ďalším

nezákonnym aktivitám, Wátane Zneužitía riradnej moci v rámci eur pskych inštitricií,

prostredníctvom v'konu intern ch a extemjlch administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníž'enie hodnoty deklarovan 'ch v davkov z d vodu zistenĺ

porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EU, najmä v oblasti verejného

obstaráVania. Nepotvrdená ex ante Íinančná oprava _ Poskytovatel'identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale v'ška nalľhovanej finančnej opravy

m že bl upravená V nadvŽiznosti na v'sledok prebiehajriceho sk mania iného orgánu

(napr. kontrola ÚVo). Potvrdená Íinančná oprava Poskyovatel' identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnŕl opraw a k tomuto

momentu sa neviaže prebiehaj ce sk manie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na

vj'šku uplatnenej finančnej opÉVy' resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola
uplatnená aj v nadväZnosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVo).

Financujrĺca banka _ banka, ktorá poskytuje peŕlaŽné prostriedky Prijímateľovi na

financovanie časti oprávnenych v davkov ďalebo aspo časti Neoprávnen ch v'davkov
Projektu a s ktorou má Poskytovatel'uzawetu Zmluw o spolupráci a spoločnom postupe

medzi bankou a orgánmi zastupujlicimi Slovensklí republiku,

Financujrĺca inštitrĺcia _ leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje pe ažné prostriedky

Prijímatel'ovi na Íinancovanie opráVnen] ch v davkov ďalebo aspo časti Neoprávnen1 ch

v'davkov Projektu a s ktorou má Poskytovatel' uzalĺet Zmlulu o spolupráci a spoločnom

postupe medzi orgánmi zastupujlicimi SR a príslušn 'mi leasingov'mi spoločnost'ami;

Finančná medzera - rozdiel medzi s časnou hodnotou investičn 'ch nákladov na Projekt a

sričasnou hodnotou čistého príjmu (zv'šeného o sričasnri hodnotu zostatkovej hodnoty

investície). Vyjadruje časť investičn 'ch nákladov na Projekt, ktoré nem žu bl
financované samotn 'm Projektom, a preto m žu bl financované fomou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako

tento pojem (ukončenie rea|ízácie projektu) používa Systém riadenia EŠlF a sťrčasne

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

ako ''ukončená operácia") - nastane d om, kedy po zealizovaní všetk 'ch Aktivít v rámci

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

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

a tieto s premietnuté do ričtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušn ch právnych

predpisov SR a podmienok stanoven ch v Zmluve o posk}tnutí NFP a

b) Prijímatel'ovi bol uhraden '/aičtovany zodpovedajrici NFP.

Hlásenie o realizácii aktivit Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého

Prijímatel' oznamuje Posk}tovatel'ovi ZačaÍie a Ukončenie rea|izäcie hlavn ch aktivít
Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podpom 'ch aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia ' nariadenia, ktoré r,rydáva Komisia ako r.ykonávacie

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktor. mi sa stanoluj podrobnejšie pravidlá a

podmienky uplatnitel'né na lykonanie r znych oblastí pralry podl'a všeobecného

nariadenia;

Iné pe ažné príjmy ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa Vysk}tn pri projektoch

nespadajlicich Svojim objemom alebo charakterom pod článok 6 1 všeobecného nariadenia;

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

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

zäverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté pe aŽné príjmy vyvorené v období

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

záverečnej žiadosti o platbu Prijímatel'om, ak tieto príjmy neboli zohl'adnené uŽ pn

schválení Projektu a pomoc nebola Znížená uŽ na začiatku Projektu;
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IT moniÍorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ _ informačn systém, ktoq zahr a

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. obsahuje ridaje, ktoľé sli
potrebné na transparenhé a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymie ajťt lidaje s dajmi

v informačn 'ch systémoch Eur pskej komisie určen 'ch pre sprálu eur pskych

štrukturálnych a investičn ch fondov a s in mi vnritroštátnymi informačn mi systémami

vrátane ISUF' pre ktorj'je zdrojovm systémom v rámci integĺačného rozhrania;

Jednotná priručka pre žiadatelbv/prijímatel'ov k procesu a kontrole VO/
obstaľávania - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväm m riadiacim dokumenĺom

l:ydan m v záujme zavedenia jednotn 'ch pravidiel a bezv hradného zosiladenia pravidiel

určen 'ch pre Žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určen mi Systémom riadenia EŠIF a
metodick 'mi pokynmi avzormí CKO za oblasť Vo a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie kžiadosti o platbu' kde
prijimatelbm je ministerstvo alebo ostatn stredn orgán štátnej spnĺvy _ je v zmysle

Systému riadenia EŠIF záv'ázn m riadiacim dokumentom vydanym v záljme zavedenia

jednotn 'ch pravidiel.

Komisia alebo EK_ znamená Eur psku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa lykonáva kontrola overovan 'ch skutočností
podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej
kontrole a audite, pričom vo vzt'ahu k z!íkonu o finančnej kontrole a audite ide o povinn
osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota _ ak nie je v Zmluve o poskynutí NFP uvedené inak, za dni sa povaŽuj Pracovné

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočitava kalendámy de , v ktorom došlo ku skutočnosti

určuj cej začiatok lehoty. Lehoty wčené podl'a dní začínajli plynriť prvm pracovn m
d om nasledujlicim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujlicej začiatok
lehoty. I-ehoty určené podl'a tj'žd ov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho

kalendámeho d a, ktor sa svojím označením zhoduje s d om, keď došlo k skutočnosti

určujricej začiatok lehoty. Ak talc' kalendĺĺmy de v mesiaci nie je, lehota sa končí
posledn m d om mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo nade
pracovného pokoja vzĺnysle zákona č. 24111993 Z' z. o šlátnych sviatkoch, d och

pracovného pokoja a pamätn 'ch d och v znení neskorších predpisov, je posledn m dtiom

lehoty nasleduj ii pracovn de . Lehotaje pre Prijímateľa Zachovaná, ak sa posledn ' de

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

prepraw, ak nie je v Zmluve o poskynutí NFP uvedené inak. V prípade elektronick ho

predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná' ak sa
posledn ' de lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zml'wy, resp. ak ide o

predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie

písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluwej strany v posledn1 de

lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentacie prostredníctvom Ústredného

portálu verejnej sprálry sa za moment, od ktorého za ina plyn. ,ť lehota, považuje de

elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Meratel'né ukazovatele Projektu - záväzĺákvantífikácia v stupov a cieľov, ktoré maj

bl dosiahnuté Realizáciou hlavn 'ch aktivít Projektu, ich sledovanie na uĺolĺti Projektu je

d leŽité z pohľadu ríadenia Projektu a sledovania jeho v komosti a ktormi sa zabezpečí

dosahovanie ciel'ov na rirovni oP. Poskytovateľ zahmie do Yymry náwh merateľn 'ch
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ukazovateľov, z ktorj,ch PÍijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré

merateľné ukazovatele' za ktor'ch plnenie a lyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá

v rámci Realizácie hlarm ch aktivít Projektu a sličasne zodpovedá za ich plnenie, resp.

udržanie v rámci obdobia Udžateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadlujri skutočné dosahovanie pokroku na urorni Projektu, priradzujri sa k hlavn m
Aktivitám Projektu a v ásade zodpovedajri \. stupu Projektu. Merateľné ukazovatele

Projektu sil uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli
sričastbu schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza
pojem Merateľn ukazovateľ Projekfu Vo všeobecnosti,bezozĺačeĺia,,s príanakom" alebo

,,bez pnznaku", zahr a tak 'to pojem aj Merateľn ' ukazovateľ Projektu s príznakom aj

Merateľn ' ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Meľatelh ukazov.tel'Projektu s príznakom _ Meratel'n 'ukazovateľ Projektu, ktorého

dosiahnutie je objektírne olplyrniteľné extem 'mi faktormi a ktor ch dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijímatel'a. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľn 'ch
ukazovateľov Projektu spríznakom vnámci akceptovatel'nej miery odch lky pri
preukazaní daného externého vplyvu nemusí byt' spojené s finančnou sankciou vo vzt"ahu

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podl'a článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratel'n ukazovatel'Projektu bez príznaku - Merateľn]ŕ ukazo\ateľ Projektu, ktorého
dosiahnutie je zävämé zhl'adiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pričom
akceptovateľná miera odch 'lky, ktoní nemusí mať za následok vmik finančnej
zodpovednosti vypl ,va z článku l0 VZP;

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

Mikľo' mal alebo stredn podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzenjl v prílohe

č. l Nariadenia Komisie (EÚ) č.65112014 zo 17. jína2014 o ryhlásení určib ch kateg rií
pomoci za zlučitel'né s vnritoľn m fhom podľa čliínkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej

schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací v bor _ orgán zriaden ' riadiacim orgánom pre proglam v s lade s článkom
47 a nasledujricich všeobecného nariadenia, ktor slcuma všetky otazky olplyv ujlice
vj'konnosť programu wátane záverov zpreskĺrmania v konnosti. Monitorovací vj'bor
posk},tuje konzultácie, skrima a schvaľuje všetky náwhy riadiaceho orgánu na zmenu
progTamu. Monitorovací vj'bor pre program v riímci cielä Euĺ pska rizemná spolupráca
zriaďujri členské štáty zričastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tĺetie
kĺajiny, ktoré prijaIí pozvanie zičastniť sa na progÍame;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Euĺ pskeho parlamentu a ltady (EÚ) č. l300/20t3 o

Kohéznom fonde, ktorm sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. l084/2006;

Nariadenie 1301 _ Nariadenie Euĺ pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 130l/2013 o

Eur pskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitn 'ch ustanoveniach t'kajlicich sa cieľa
Investovanie do rastu a zamestnanosti' a ktoľm sa zrušuje nariadenie (ES) č' 1080/200 ;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Eur pskeho parlamenfu a Rady (EU) č. 1302/20l3, ktorm
sa mení nariadenie (ES) č' 1 082/2006 o Eur pskom zoskupení rizemnej spolupráce (EZÚS),
ak ide o vfasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania tak 'chto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Euĺ pskeho parlamentu a Rady
(EU) č' 1303/2013, ktorj'm sa stanovujti spoločné ustanovenia o Eur pskom fonde
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ľegionálneho rozvoja, Eur pskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Eur pskorn
pol'nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Eur pskom námomom a rybárskom fonde
a ktor'm sa stanowj všeobecné ustanovenia o Eur pskom fonde regionáIneho rozvoja,
Eur pskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Eur pskom námomom a rybárskom
fonde, a ktor'm sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č' 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. l3}4l2}l3 o
Eur pskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1 08 l /2006;

Nariadenie 508 - Nariadeníe Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5O8l2Ol4 zo d a l 5.
mája 2014 o Eur pskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.
2328/2003, (ES) č. 86l/2006' (ES) č. 11'9812006 a (ES) č. 79|/2001 anariadenia
Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č' l255l2}l1

Nariadenia kjednotliv m eurĺípskym štruktuľálnym a investičn m fondom alebo
nariadenia kjednotliv m EŠIF zaľŕŕnj pre ričely tejto Zmluvy oposkytnutí NFP
nariadenie I 300, nariadenie I 30 l, nariadenie I 302, nariadenie 1 304 a nariadenie 508;

Nariadenie 201817046 - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)
č'2018/1046z l8'j la2018'orozpočtov_ichpravidlách,ktorésavzt'ahujrlnavšeobecny
Íozpočel Únie, ozmene nariadení (EU) č. \296/2013, (EU) č. l30l/2o13, (EU) č.
l3}3l2o13, (EÚ) č. 1304i2ol3, (EU) č. 13O9l2ol3, (EÚ) č. 1316/2013, Go č. 223/2014,
(EU) č. 283l2}l4 arozhodnutia č. 541l2O|4/EÚ ao zrušení nariadenia (EÚ, Euratom)
č.966/2012;

Nenávľatn ' finančn ' príspevok alebo NFP _ suma finančn 'ch prostriedkov posk},tnutá
prijímatel'ovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajirca zo Schválenej žiadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluly o posky,tnutí NFP, z verejn 'ch prostriedkov v srilade s platnou
právnou pravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole
aaudite azäkonom orozpočtovj,ch pravidlách). V 'ška NFP vyplyva zrozhodnutia
o schváIení Žiadosti o NFP a predstawje určité %o z Celkov_ich oprávnenych v'davkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v s lade s podmienkami V;izzvy. Skutočne
vyplaten 'NFP predstavuje určitéo/o Zo Schválen1 ch opľárĺren 'ch r-ydavkov vzhl'adom na
intenzitu pomoci pre Projekt v s lade s podmienkami Y zly a po zohl'adnení ďalších
Skutočností vypl ,vajricich zo Zmluly o posk}'tnutí NFP; v ška skutočne !)'plateného NFP
m že by,t'rovná alebo nižšia ako v'ška NFP.

Neoprávnené v davky _ vj,davky Projektu, ktoré nie sli opráwen 'mi v'davkami; ide
najmä o v'davky, ktoré s V rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo
obdobia oprávnenosti \ďdavkov, patria do skupiny v'davkov neoprávnenej na
spolufinancovani z prostriedkov Integrovaného regíonálneho operačného programu'
nes visia s činnosťami nevyhnutn ,mi pre ťrspešn realizáciu a ukončenie Projektu, alebo
sŕr v rozpore s in 'mi podmienkami pre oprávnenost'Vi,davkov definovanych v článku 14

VZP)' sri V rozpore s podmienkami príslušnej Yyzvy alebo s v rozpore s právnymi
prcdpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalost' _ akékol'vek porušenie práva Eur pskej nie alebo vnritroštátneho práva
t; kajriceho sa jeho uplat ovania, bez ohl'adu na to, či právna povinnosť bola premietnutá
do Zmluvy o poskyĺnutí NFP, pričom uvedené porušenie vypl va z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zričast uj ceho sa na vykonávaní EŠIF, d sledkom
čoho je alebo by mohol by' negatívny dopad na rozpočet Eur pskej tlnie zaťažením
všeobecného rozpočtu Neoprávnenym v_ davkom. Na čely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
130312013 sa pri posudzovaní skutočností a zistenjzch nedostatkov pod pojmom
nezrowalosť rozumie aj podozrenie z nezrowalosti;

Okolnost'rylučujrica zodpovednost' a|ebo oYZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od
v le, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti' ak
nemožno rozumne predpokladať, Žeby Zm|uvná strana t to prekáŽku alebo jej následky
odwátila alebo prekonala' a ďa|ej Že by v čase vzniku záväzku tlito prekážku predvídala.
Učinky okolnosti vylučujricej zodpovednosť sri obmedzené iba na dobu, pokial' trvá
prekĺížka, s ktorou sli tieto činky spojené. Zodpovednost' Zmluwej strany nevylučuje
prekŕĺžka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na pos denie toho, či určitá udalost'
je oYZ' sa použije ustanovenie $374 obchodného zákonníka a ustálené v'klady a
judikat ra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byÍ' oYZ' musí spĺ ať vŠetky nasledovné
podmĺenky:

(D dočasny charakter prekažky, kton_ bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti
zo záv'ázku po určitu dobu, ktoré inakje možné splnit'aktor'je základn ,m

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy
povinnost'dlŽníka zanikne, s ohl'adom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia
má trvaly, nie dočasny chaĺakter,

(iD objektívna povaha, v d sledku čoho oVZ musí byt' nezávislá od v le
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iiD musí mať tak povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to
bez ohl'adu na to, či ide oprávne preki ky, prírodné udalosti alebo ďalšie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátitel'nosť, v d sledku ktorej nie je možné rozumne predpokladat', že
Zmluvná strana by mohla trito prekaŽku odvrátit' alebo prekonat', alebo
odwátit' alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktoru oVZ trvá,

(v) nepredvídatel'nosť, ktoru moŽno považovať za preukázanu, ak Zmluvná
strana nemohla prĺ uzavretí Zmluvy o poskynutí NFP predpokladať, že
k takejto prekážke d jde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vypl ,vajrice

zo všeobecne_záväznych právnych predpisov SR alebo priamo činn 'ch
práwych aktov EÚ sri alebo maj by kďdému znĺíme.

Za oYZ na strane Poskyovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za
oVZ sa nepovažuje pl},Ťlutie leh t v rozsahu' ako lrypl 'vajli z právnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ;

Opakovan u.y'sky určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené v davky - vj,davky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom
v slivislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o posk}'tnutí NFP, ak spĺ aj
pravidlá opráwenosti v. davkov uvedené včlánku 14 YZP; sohl'adom na definíciu
Celkov'ch oprávnenych v'davkov, v'ška oprávnen 'ch v_|'davkov m že byt rovná alebo
nižšia ako v'ška Celkov'ch oprárnen ch v'davkov a sťrčasne rowá alebo lyššia ako v'ška
Schválen ,ch oprávnen ,ch v'davkov.;

orgán auditu - nlárodn ', regionálny alebo miestny orgĺĺn verejnej moci alebo subjekt
verejnej správy, kton je funkčne nezávisly od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.
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V podmienkach Slovenskej republiky plní tilohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR,
okrem orgánu auditu uĺčeného vládou S\
orgán zapojen do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia _je
vsrilade so všeobecn m nariadením aNariadeniami k jednotlivm eŠIľ, príslušnymi
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovn ,ch orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Ceĺifikačn orgarr

e) Monitorovací v bor,

í) orgán auditu a spolupracujlice organy,

g) orginzabezpečuj ci ochranu finančn ch záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgĺán,

j) Sprostredkovateľsk orglín;

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

Podozrenie z podvodu nezrowalost', ktorá r,yvolá začatie správneho alebo sridneho

konania na rĺrritroštátnej rirovni s cieľom zistiť existenciu rimyselného správania' najmä
podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm' a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o
Eur pskej linii o ochrane finančn 'ch záujmov Eur pskych spoločenstiev. Podozrenie
z podvodu nie je totožné s trestn m činom podvodu podľa ziákona č. 300/2005 Z. z. ťteslny

zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru r.1'pracovaného na základe

čl' K.3 Zmluvy o Eur pskej rinii o ochrane finančn 'ch záujmov Eur pskych spoločenstiev
je subsumovan 'pod trestn čin poškodzovania finančn ch záujmov Eur pskej tiníe.

Podstatná zmena Projektu - má v znam uveden ' v článku 7 l všeobecného nariadenia'
ktoľ je ďalej precizovan tovto zmluvou o poskynutí NFP (napr. článok 6 zmluly' článok
2 odsek 3 až 5 vZP 

' 
článok 6 odsek 4 VZP) a ktor' m že byt' predmetom v'kladu alebo

usmemení uveden 'ch v Pnávnych dokumentoch vydan 'ch Komisiou, CKo, Riadiacim
orgánom, sprostredkovateľslc,m orgánom alebo in m, na to oprávnen m subjektom, ak bol
príslušn predpis alebo Pĺávny dokument Zverejnen ''

Podstatná Zmena Projektu, ktorého sričastbu je investícia do infraštruktury alebo investícia
do vjroby' nastane, ak v období od Začatíarea|izáciehlavn ch aktivít Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlách o štátnej pomoci' ak sa v riímci Projektu poskytuje pomoc' d jde v Projekte

alebo v slivislosti s ním k niektorej z nasledujricich skutočností:

a) skončeniu a}ebo premiestneniu vjľobnej činnosti mimo oprárnené miesto
rea|izácie Projektu' tj. d jde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku

spočívajťrcej v opráwenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene Vlastníctva položky infraštrukt ry ktorá posk}tuje Prijímateľovi alebo

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

o s kromnoprálĺty-subjekt alebo orgiín verejnej moci'
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c) podstatnej zmene Projekfu, ktorá olplyv uje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizácie, vporomaní so stavom, vakom bol Pľojekt
schválen .

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 ľokov od Finančného ukončenia
Projektu d jde k presunu v_Íĺobnej činnosti' ktoní bola sričasťou Projektu, mimo EÚ, okrem
prípadu' ak Prijímatel'om je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie
l 0 rokov nahradí doba plaĺrá na základe pravidiel o štatnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok posk1fuje z Euľ pskeho sociálneho fondu, alebo ak silčastbu
Projektu nie je investícia do vroby, ani investícia do infTaštruktury' Podstatná zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podl'a uplatniteľn ch
pravidiel o šratnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni vrobná činnosť
v rámci obdobia stanoveného v t chto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pľe pľojekty generuj ce príjem _ predstawje zmenq
v dajoch zadávan 'ch do Finančnej anal zy, ktorá sp sobí zmenu (pokles) Miery finančnej
medzery o 25yo a viac oproti plrínovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovn de - de , ktor m nie je sobota, nedeľa alebo de pracormého pokoja v znysle
zžkona č. 241/1993 Z. z. o štánych sviatkoch, d och pracovného pokoja a pamätn ch
d och v zneni neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímatelh rypl vaj práva a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiež Pnívny dokument - predpís, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
ak 'koľvek in prárĺry dokument bez ohľadu na jeho názov, prárĺlu formu a procedriru
(postup) jeho lydania alebo schválenia, ktor bol rydan ' alcmkol'vek orglánom
zapojen m do riadenia" auditu a kontľoly pŠIr lĺĺítane finančného riadenia ďalebo ktor'
bol vydan' na základe avsrivislosti so všeobecn 'm nariadením alebo Naľiadeniami
k jednotliv m EŠIF, to všetko vždy za podmienky, žebol Zverejneĺ ;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre ťrčely Zmluvy o posk}.tnutí NFP zahr ajir
primiírne pramene práva EÚ (najmä zakladajlice zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie,
pripojené k zmluvám; dohody o pristupení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Euĺ pska rada s
cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EU); sekundáme pramene práva EÚ (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporučania a stanoviská) a ostatné dokumenty, Z ktor'ch
vypl 'vajri práva a povinnosti' ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR _ všeobecne závžné pnírme predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehaj ce skrĺmanie - prebiehajrice posudzovanie sliladu poskytovania prĺspevku
s právnymi predpismi SR a EÚ a in mi príslušn ,mi podzákonn mi predpismi' resp.

zmluvami, vykonávané ľiadiacim orgánom, certifikačn m orgánom, orgánom auditu alebo
in 'mi vecne pĺíslušn mi organmi SR a EÚ (napr' Úrad pre verejné obstarávanie,
Protimonopoln'urad, Eur pska komisia atď.) z d vodu vzniku pochybností o spľávnosti'
opnívnenosti a zákonnosti v'davkov. Samotn \d'kon kontroly (finančnej kontroly),
overovania (ceĺifikačného overovania) ďebo auditu sa nepovďuje za prebiehajrice
skrlmanie, ato až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o spraĺmosti, opráĺnenosti
alebo zákonnosti vj'davkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovan; m náwhom sprály
alebo nálthom zistení;

Preddavková platba - rihrada finančn 'ch prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech
DodáVateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnut ch tovarov, posk}tnutím služieb
alebo vykonaním stavebn]ĺ/ch prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem,,záloha
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alebo preddavok" a pre doklad, na základe ktorého Sa hrada realizuje sa používa aj pojem

,zálohová faktlira alebo preddavková faktťrra";

Predmet Projektu hmotne Zachytitel'ná (zaznamenatel'ná) podstata Projektu (po

Ukončení rea|izácie hlavn ch akĹiVít Projektu sa označuje aj ako hmotn] vystup realizácie
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, posk},tnutie alebo iné aktivity
opísané v Projekte boli spolufinancovan z NFP; m Že ísť napríklad o stavbu, zariadenie,
dokumentáciu, inri vec, majetkovri hodnotu alebo právo, pľičom jeden Projekt m že
zahŕŤnĹ' aj viacero Predmetov Projektu;

Prek]enovací ver - pe aŽné prostriedky poskytované Financuj cou bankou Prijímatel'ovi,
ktoré svojim čelom sl žia Prijímatel'ovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia
na základe takej Zmluvy o rivere, z ktorej je z jej názw na jej prvej strane zrejmé, Že ide
o preklenovací ver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v oP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom
s visiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, meratel'nymi ciel'mi. V prípade Eur pskeho
námomého a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Pľĺručka pre Pľijimatelh - je v zmysle Systému riadenia EŠlF záväzn ,m riadiacim
dokumentom, ktor' vydáva Posk}tovatel' a ktor' predstavuje procesny nástroj popisujrici
jednotlivé fázy implemenÍácie projektov;

Projekt geneľujrici príjem v zmysle čIánku 6l odsek 1 všeobecného nariadenia každ '
projekt zahr uj ci investíciu do inÍiaštruktirry, ktorej pouŽívanie je spoplatnené a priamo

hradené uŽívatel'mi' alebo každ 'projekt zahr uj ci predaj alebo prenájom pozemkov alebo
stavieb, alebo každé poskyovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 6l všeobecného
nariadenia sa tíeto projekty delia na projekty, kde:

a) je moŽné dopredu objektívne odhadnriť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného
nariadenia. V takorn prípade projekty maj spracovanti Finančnti analyzu pre

refeľenčné obdobie, ktoďm je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie
UdrŽatel'nosti Projektu. Počas referenčn ho obdobia sa v rámci monitorovacích správ
sleduje, či nedochádza k zmenám v dajoch pouŽit ch pri v'počte Finančnej anal 'zy.
Pre tieto Projekty generuj ce príjem Prijímatel' predkladá aktualizovan Finančnĺl
analyzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou
spríznakom ,,záverečná". Rozdiel zisten zaktualizovanej Finančnej anal zy je
Prijímatel' povinn1 vrátiť v s lade s postupmi uvedenymi v Zmluve o posky4nutí NFP,
najmä v článku l0 VZP, alebo

b) nie je moŽné dopredu objektívne odhadn ť príjem podl'a článku 1 odsek
všeobecného nariadenia' V takom prípade projekty nemajrĺ spracovan Finančnťl
anal zu, avšak počas referenčného obdobia, ktor'm je pre tieto Projekty generuj ce
príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3_ročnej doby monitorovania po

Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projckt dosahuje. Pre tieto

Projekty generuj ce príjem Prijímatel' v}prac va Fínančnri anal 'zu s kalkuláciou
Čist1 ch príjmov, ktoru predkladá spolu s tretbu Naslednou monitorovacou správou.
V prípade zistenia Čist ch príjmov je Prijímatel' povinn ' vrátit' Poskytovatel'oVi tieto
Čisté príjmy podl'a postupov uvedenych v ZmIuve o poskytnutí NFP, najmä v článku
10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu
nie je dotknutá poVinnost' Prijímatel'a predkladať Následné monitoroVacie správy až do
ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;
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Projekty generujrice príjmy sti aj projekty podl'a článku 5 odsek 8 všeobecného nariadenia
vyvárajrice Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorj'ch Celkové oprávnené v'davky
sli rovné alebo niŽšie ako 1 000 000 EU& avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy
vy4vorené V období Realizácie projektu je potľebné odpočítať od oprávnenych rn davkov
projektu pri ukončení realizäcie projektu. Prijímatel' má povinnost' monitorovat' čisté
príjmy po dobu realizácie projektu a deklaĺovat' ich 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 ĺejto Zmluly o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generuj ci
príjmy, tento pojem zahr a Všetky tpy vyššie uvedenych Projektov, pokial'to zjavne
neodporuje obsahu alebo ličelu konkrétneho ustanoVenia;

Realizácia Pľojektu - obdobie od Začatía realizácie hlavn ch aktivít Projektu aŽ po

Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Pľojektu - realizácía všetk 'ch hlarm 'ch ako aj podpom 'ch Aktivít
projektu v sLilade so Zmluvou o posk}4nutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve
o posk}tnutí NFP používa l,tedy, ak je potrebné vyjadriť vecnťr stránku Realízácie aktivít
Pdektu bez ohl'adu na časoul faktor;

Realizácia hlavn ch aktiYĺt Projektu zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej rea|ízácĺe
Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijĺmatel' realizuje jednotlivé hlar,ĺré Aktivity
Projektu od Začatiarealizácie hlam 'ch aktivít Projektu, najsk r však od 01.01.2014, do

Ukončenia realjzácie hlavn 'ch aktivít Projektu. Maxímálna doba Realizácie hlam 'ch

aktivít Projektu zodpovedá oprárĺrenému obdobiu stanovenému Vo V 'zve na predkladanie
Žiadostí o NFP, v d sledku čoho za Žiadnych okolností nesmie prekročit'temín stanoveny
v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j' 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo Ro - orgán štátnej správy alebo rizemnej samosprávy povereny
Slovenskou republikou, ktor'je určeny na realizáciu operačného programu a zodpovedáza
ríadenie operačného programu v srilade so zásadou riadneho finančného hospodárenia
podl'a článku l25 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgáľr je menovan pre každ;il oP.
Vpodmienkach SR vs lade s $ 7 zákona opríspevku z EŠIF určujejednotlivé Riadiace
organy vláda SR' ak v tomto ustanovení nieje uvedené inak. Akje to r!čelné, Riadiaci orgán
m že konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne _ uskutočnenie (právneho) rjkonu v srilade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
prárnymi predpismi SR a právnymi aktmi EU a s Príručkou pre žiadatel'a v rámci V1 zvy
a jej príloh, Príručkou pre Príjímatel'a' príslušnou schémou pomoci, ak je sričasťou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finančného nadenia, Systémom riadenia EŠlF a Právnymi
dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci ''de minimis'', spoločne aj ako ,,schémy
pomoci" záväzné dokumenty, kĺoré komplexne upravujri poskyovanie pomoci
jednotliv'm príjemcom podl'a podmienok stanoven ch v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadost' o NFP _ žiadost' o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená
Poskytovatel'om vrámci konania ožiadosti vzmysle $ 19 odsek 8 zákona opríspevku
z EŠlF a ktoráje uložená u Posk}'toVatel'a;

Schválené oprávnené v davky _ skutočne vynaložené, od vodnené a riadne preukiĺzané
oprávnené vj,davky Prĺjímatel'a schválen Posky4ovatel'om v rámci predložen 'ch Žiadostí
o platbu; s ohl'adom na definíciu oprárĺlenych v davkov, v'ška Schválen 'ch oprávnenych
vydavkov m že by'rovná alebo niŽšia ako vj,ška opráwen 'ch v,davkov;

J a
Skupina v davkov _ u davky rovnak ho charakteru zoskupené na základe opatrenĺMinisterstva finmcií SR lĺrnrrimi "" nľjrm.,^L _-_l-:^-_' !
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Skupina v davkov _ v davky rovnakého charakteru zoskupené na zĺíklade opatreni
Ministerstva financií SR, ktor'mi sa ustanovujri podrobnosti o postupoch ričtovania.
Skupiny oprávnen ch v'davkov sri definované prosĺredníctvom Číselníka oprávnen 'ch
V 'davkov, ktor tvorí prílohu č. l Metodického pokyru CKo na programové obdobie 20 t 4
_ 2020 č.4 k číselníku oprávnen 'ch vj'davkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti _ dokument, na základe ktorého je zdokumentované
podonenie zNezrovnalosti alebo Zistenie Nezrornalosti vjednotliv ch štádiách v voja
nezrovnalosti v ITMS20l4+;

sprostredkovatel'sk orgán alebo So _ ministerstvo, ostatn 'ĺistredn , orgrín štátnej
sprály, samosprár,ny kraj, obec alebo iná prárĺlická osoba, ktorá má odbomé, personálne
a materiálne predpoklady na plnenie určif ch loh Ro podľa člrínku 123 odsek
všeobecnéhonariadeniaavsrilades$8zákonaopríspevkuzEŠIF,vsliladespoverením
podľa písomnej zmluly uzawetej s Ro. V srilade s uznesením zo d a 14. mája 2014 je So
pre Inte$ovan 'regionálny operačn 'program (ďalej aj ako ,,oP"), ktorj'vykonáva lohy
V mene a na čet Ro. V prípade' ak poskynut , pľíspevok zahr a poskynutie pomoci, So
koná ako vykonávatel' pomoci poskyovanej prostredníctvom EŠIF' Rozsah a definovanie
tiloh So je predmetom zmluvy o vykonávaní časti tiloh Riadiaceho orgánu
sprostredkovateľsk m orgĺínom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany
Ro na So opráv uj ceho So na konanie voči tretím osoblĺm;

SR - Slovenská republika

Systém ľiadenia EŠIF - dokument vydan ' CKo, ktoľ predstawje srihm pravidiel,
posfupov a činností' ktolé sa uplat uj pri posk}tovaní NFP a ktoré si zäv'ázné pre všetky
Zičastnené subjekty; pre čely Zmluly o poskynutí NFP je záviizná vždy aktuálna
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo v nadviiznosti aj na
interpretačné pravidlá uvedené v člrĺnku 1 odsek l.3 písmeno d) zmluvy; rormako uvedené
platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v srilade s kapitolou
l '2 odsek 3' písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Eurĺĺpskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 _2020 alebo Systém
finančného riadenia - dokument lydan ' Certifikačn 'm orgánom, ktor predstawje srihm
pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahr a
finančné plánovanie arozpočtovanie, riadenie arealizáciu toku finančn 'ch prostriedkov,
ričtovanie' vj'kazníctvo amonitoĺovanie Íinančn ch tokov' certifikáciu avysporiadanie
finančn 'ch vzťahov voči Slovenskej republike a voči Eur pskej komisii; pre ričely Zmluly
o posk}tnutí NFP je závÍizná vždy aktuálna Zveĺejnená verzia uvedeného dokumentu na
webovom sídle Ministerstva Íinancií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc _ akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štatneho
rozpočtu SR alebo akoukol'vek formou z verejn 'ch zdĺojov podniku podl'a článku l07
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ' ktorá naruša srit"aŽ alebo hrozí narušením siÍaže tym, Že
zv'hod uje určité podniky alebo vjĺobu určiĺ ch druhov tovarov a m že nepriaznivo
ovplyvnit'obchod medzi člensk mi štátmi EÚ. Pomocou sa vo v znameuvádzanom v tejto
Zmluve o poskynutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti
zmluvn ,ch strán' ktoré pre ne lypl 'vaj z prárĺreho poriadku SR alebo z právnych aktov
EÚ ohľadom štátnej pomoci, ZostáVajri plnohodnotne aplikovateľné bez ohl'adu na to, či
ich Zmluva o poskynutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa,
zahr aj com posk}tnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to' či sa Prijímatel'považuje podľa
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právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprámy subjekt alebo subjekt
srikromného práva;

Účastoíci projektu _ osoby priamo zičast ujrice sa Aktivít Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích prognrmot častníci socirálnych programov),
pričom platí, že nakaŽdé|n ričastníka Projektu sa viažu v davky projektu. Učastníkmi
projektu nie sri členovia projektového tímu (riadiaci a administratírmi pracormíci' lektori,
sociálni pracowíci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré rrytŕívajri vj'sledky pĺojektu,
ale nez čast ujri sa priamo Aktivít Projektu (napr' pri projektoch zameran 'ch na vydanie
publikácií používatelia t chto publikácií);

Účtovn dok|ad - doklad definovan v $ l0 ods. l z'iľľiona č. 431l2}o2 z. z. o tĺčtormíctve.
Na ričely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj ,ŽoP") sa v aduje splnenie náležitostí
definovan 'ch v $ 10 ods. l predmetného zákona' pričom za dostaĺočné splnenie náležitosti
podl'a písmena f) sa považuje lyhlásenie Prijímateľa vŽoP včasti Čestné lyhlásenie
vznení podľa prílohy č. la) Systému finančného ríadenia. Vsrivislosti spostupením
pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného naľiadenia za čtovn ,doklad,

ktorého d kazná hodnota je rormocenná fakturam' považuje aj doklad preukazujťlci
lykonanie započítania pohľadávky azáväzku;Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na
ričely predkladania ŽoP vprípade wr:žívanía preddavkov ch platíeb, za čtovnj, doklad
považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková fakhira)' na zik|ade ktorého je
uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímatelä Dodávatel'ovi;

Udržatel'nost' Projektu (atebo obdobie Udržatel'nosti Pľojektu) - udržanie
(zachovanie) v sledkov realizovaného Projektu definovan 'ch prostredníctvom
Merateľn ch ukazovatel'ov Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udržateľnosti
Projektu) ako aj dodržanie ostatn 'ch podmienok v1pl 'vajťrcích z článku 7l všeobecného
nariadenia' obdobie Udržatelhosti Projektu sa začiĺa v kalendámy de , ktorj,
bezprostredne nasleduje po kalendámom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu
Projektu; obdobie udŕžatel'nosti Projektu trvá pre ličely tejto Zmluvy o poskytnutĺ NFP päť
rokov:

Ukončenie realizácie hlavn ch aktivĺt Projektu _ predstawje ukončenie tzv. fyzickej
realízácie Pĺojektu. Realiácia hlavrr ch aktivít Projektu sa považuje za ukončeni
v kalenďimy de , kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) ťyzicky sanea'tizovali všetky hlawé Aktivíty Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončen / dodan Prijímateľovi, Prijímateľ ho
prevzal a ak to v}pl Va z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp' do
predčasného uävania stavby' Pri Predmete Projekfu' ktoľ je hmotne zachytiteľnj/,
sa splnonie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majr!
alebo m žu mať vplyv na funkčnosť, resp. pľávoplatného rozhodnutia o
predčasnom užívaní. ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť
kolaudačného rozhodnuti4 resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom
užívaní je Prijímateľ povinn preukrĺzať Poskyovatel'ovi Bezodkladne po
nadobudnutí jeho právoplatnosti, najnesk r do predloženia prvej Následnej
monitorovacej správy Projektu, alebo

(ii) preberacím,/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/in 'm vhodn 'm
dokumentom, ktoré sri podpísané, ak je Predmetom Pľojektu zariadenie,
dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnot4 pričom
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Z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydan , tretbu osobou) musí
vypl ,vat' prijatie Predmetu Projektu Prijímatel'om a uvedenie Predmetu
projektu do užívania (ak je to s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii)predloŽením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajri
alebo nem žu mať lplylĺ na funkčnost' stavby, ktorá je Predmetom projektu;
Prijímatel'je povinn ' do skončenia obdobia UdrŽatel'nosti Projektu uviest,
stavbu do riadneho uŽívania, čo preukiiŽe príslušn 'm právoplatn ,m

rozhodnutím, alebo

(iv) in1 m obdobn1 m dokumentom, z ktorého nepochybn 'm, určit ,m
a zrozumitel'nym sp sobom ryplyva, že Predmet Projektu bol odovzdan ,

Prijímatel'ovi, alebo bol so s hlasom Prijímatel'a sfunkčnen alebo aplikovan]
tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej Žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachy1iÍel'n (zaznamenate1"ny), splnenie
podmienky Prijímatel'preukazuje podl'a článku 4 odsek 6 VZP alebo in .m

vhodn'm sp sobom, ktor'nie je osobitne fomalizovan '' suvedením d a, ku
ktor mu došlo k ukončeniu poslednej hlavĺrej Aktivity Projektu, pričom s častbu
uvedeného konu Prijímatel'a je dokument od vod uj cí ukončenie poslednej
hlavnej Aktivity Projektu v de , kton je v om uvedeny.

Ak má Projekt Viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ričely Ukončenia
reallzácie hlavn1 ch aktivít Projektu považuje za splnen jej splnením pre najnesk r
ukončovan čiastkov Predmet Projektu, pričom musí by' sričasne splnená aj pre sk r
ukončené Predmety Projektu' T m nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia
jednotlivj'ch Aktivít Projektu za ričelom dodržania leh t uveden1 ch v Prílohe č. 2
k Zmluve o poskynutí NFP;

Včas _ konanie v s lade S časom plnenia určenom v Zmluve o poskynutí NFP, v Prár,nych
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pĺe žiadate|'a, vo v zve, v Príručke pre
Pĺijímatel'a, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahr a poskytnutie pomoci, v Systéme
finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIp a v ostatnych Právnych dokumentoch;

Vecn príspevok vecné plnenie zrealizované Prijímatel"om vo forme poskytnutia prác,
tovarot sluŽieb, pozemkov a nehnutel'ností, ktoré je oprávnené bez lykonania finančnej
rihrady, a to Za splnenia podmienok uveden ch v článku 9 Všeobecného nariadenia;
bližšie pravidlá pre oprávnenost' Vecn 'ch príspevkov vypl 'vaj z Metodického pokynu
CKo č. 6 a Právnych dokumentov vydan ch Posk}'toVatel'om pre írčel stanovenia metodiky
využitia vecnych príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanowje podl'a metodíky
Posk},tovatel'a pri dodržaní pravidiel vypl 'vajricich zčlánku 69 Všeobecného nariadenia
a ostatnych dokumentoV uveden 'ch v tejto definícií;

Verejné obstaľávanie alebo Vo _ postupy obstaráVania služieb, tovarov a stavebnych plác
vzmysle zákona o Vo, alebo podl'a zákona č.2512006 Z' z. overejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorj,ch zákonov v znení neskorších predpisov s činnostbu do
I7.04'2016, v sŕrvislosti s vyberom Dodávatel'a; ak sa v Zmluve o poskynutí NFP uvádza
pojem Verejné obstarávaníe vo všeobecnom viĺzname obstarávania sluŽieb, tovarov
a stavebnych prác, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaráVania podl'a Zákona o Vo,
zahÍ aaj in druhy obstarávania (v'beru Dodávatel'a) nespadaj ce pod Zákon o Vo, ak ich
právny poriadok SR pre konkrétny prípad prip šťa (napr. zákazky podl'a $ l ods. 2 aŽ 15
zákona o Vo alebo zákazky vyhläsené osobou' ktorej verejn ,obstarávatel'poskyne viac

ako 50%o alebo 50% a menej finančn 'ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebnych prác a poskynutie služieb z NFP);

Veľejnoprávny subjekt - kaŽd , subjekt, kton-y' sa riadi verejn 'm právom v zmysle článku
2 odsek l bod 4 smemice Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2O14l24lEĺJ z 26. februára
2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smemice č. 20o4ll S/ES V platnom zneni akaždé
eur pske zoskupenie 'izemnej spolupráce zriadené v srilade s nariadením Eur pskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č' 13O2l2O13 zo 17. decembra 2013 vplatnom znení a],ebo
vzniknuté podl'a zákona č' 90/2008 Z. z. o eur pskom zoskupení zemnej spolupráce
a o doplnení zákona č. 54012001 Z. z. o štätnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez
ohl'adu na to, či sa eur pske zoskupenie rizemnej spolupráce považuje podl'a právnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt s kromného práva;

Vládny audit - sirhm nezávisl 'ch, objektívnych' overovacích, hodnotiacich, uisťovacích
a konzultačn] ch činností zameran ch na zdokonal'ovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykonávan ,ch podl'a zákona č.357l2O15 Z. z' ofinančnej kontrole
a audite a in 'ch aplikovatel'n 'ch právnych predpisov so zohl'adnením medzinárodne
wnáv an ch audítorsk 'ch štandardov;

V davky vykazované zjednodušen m sp sobom vykazovania - \^j/davky, ktorj,ch
lorma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) ď d) všeobecného nariadenia a vo vzt'ahu
ku ktorjm podrobnejšie pravidlá ich uplat ovania rypl 'vajli z článkov 8, 8a a 68b
všeobecného nariadenia. Na vj'davky vykazované zjednodušen 'm sp sobom vykazovania
sa neuplat uje podmienkapreukazovania ich vzniku;

Y ,zva na predlĺladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
alebo V ľa - v'chodiskov'metodick 'a odborn 'podklad zo strany Poskytovat ľa, na
základe ktorej Prijímateľ V postavení žiadate|'a v14lracoval a predložil žiadosť o NFP
Poskytovatel'ovi; určujricou V zvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej k d je uveden ' v
článku 2 odsek 2.1 zmluvy; V; zvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v članku 2 odsek
2.v prípade tzv. národn ch projektov nahtád'za vyzvanie {zvu v zmysle $ 26 odsek 3
Zél<ona o príspevku z EŠIF a v prípade pľojektov technickej pomoci v zmysle $28 odsek 1

Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavn 'ch aktivĺt Projektu - nastane vkalendámy de , kedy došlo k
začatiu realizácíe prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárn}m d om:

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

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávatel'a, alebo
nadobudnutím ričinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzawetej s Dodávatel'om, ak
príslušná zmluva s Dodávatel'om nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky,
alebo

(íii) začatia posky,tovania služieb t kajlicich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia r{zskumnej ďalebo v vojovej rilohy v rĺímcí Projektu, alebo

(v) začatia realízácĺe inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v slilade s V ,zvou,

ktoru nemožno podradit' pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlar'ĺlá Aktivita uvedená
v PríIohe č' 2 Zm\uvy o posk}'tnutí NFP,

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

Pre lyl čenie nedorozumení sa yyslovne uvádza, že vykonanie akéhokol'vek konu
vztähuj ceho sa krealizácii Vo nie je Realizáciou hlaw 'ch aktivít Projektu, apreto Vo
vzťahukZačatiurealizáciehlawych aktivít Pro.iekÍu nevyvolávaprávne d sledky.
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Začatie realizácie hlavn ch aktivít Projekfu je rozhodujrice pre určenie obdobia pre vzník
oprávnen ch v davkov, s vj'nimkou podpom]ŕch Aktivít, ktoľé sa vecne viažu khlavn ,m

Aktivitám aktoré boli lykonávané pred, resp. po rea|izžrcii hlavn; ch Aktivít ProjeĹtu
v zmysle definície opráwen 'ch v davkov a časov ch podmienok oprármenosti v ,davkov
na podporné Aktivity Projektu uveden; ch v článku t4 odsek 1 písmeno b) VZP;
Začatie Veľejn ho obstarávania/obstarávania alebo začatie Vo - nastane vo vďahu ku
konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovn ch rikonov:

a) predloženie dokumentrície k Vo na v kon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) priVerejn'chobstarávaniach,kdenebolavykonanáprváex-antekontrolasazazačatie
Verejného obstarávania považuje:

(D odoslanie oznámenia o lyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(i') odoslanie oznámenia použitého ako v zva na s6ťaž alebo u_ zr,y na predkladanie
pon k na zverejnenie, alebo

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámcí elektronickej platformy
zjednodušen m postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a siuzby 1ao
30.03.2022 v riímci elektronického trhoviska)' alebo

(iv) odoslanie v'zly na predkladaníe pon k vybran ,m záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zil<on č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektor'ch zákonov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov;

Zákon o veľejnom obstarávaní alebo zákon o Vo alebo ZVo v prílohe č. 4 zákon č.
34312015 Z. z- o verejnom obstarávaní a o mene a doplnení niektor ch ákonov v mení
neskorších predpisov;

Zákon č'- 2512006 Z- z. ' zá1<on č- 2512006 Z. z. o vercjnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorj,ch zíkonov v znení neskorších predpisov (ričinn , do l7 .04.20|6);

Zmena podmienok pre projekty generujrice pľíjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohl'adnené pri vjpočte finančnej medzery pri
predložení Žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sá objavili počas monito.oíuniu
čisf'ch príjmov na základe monitorovacích správ atebo

b) dochádza k zmenrím v taritrej politike;

Zmluva o rivere _ je pre ričely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP vprípade poskytnutia
financovanía pre Projekt zo straÍLy Financujlicej banky zmluva uzalvore\á Ínedzi
Prijímateľom a Financujricou bankoq predmetom ktorej je poskytnutie rlveru
Financuj cou bankou Prijímatel'ovi:

a. v srivislosti s financovaním ďalebo spolufinancovaním nevyhnutn ,ch v,davkov
s visiacich s Realizáciou hlavn 'ch aj podpom 'ch aktivít Projektu, ktor,ch
vynaloženie s visí so Schválenou žiadostbu oNFP aje potrebné za ričelom
dosiahnutia ciel'a Projektu ďalebo technick m zhodnotením Predmetu Projektu
v období Udržatel'nosti Projektu, alebo

b' za ričelom zaplatenía pohľadávok inej banky zo zm|llvy uzatvorenej medzi
Prijímatel'om a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskyla
Prijímatel'ovi ver v rozsahu a na ričel podl'a odrĺĺžky r.yššie'

Zverejnenie - je lykonané vo vzťahu k akémukoľvek Prármemu dokumentu, ktoÚm je
Prijímateľ uiazan podľaZmlu\y o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle
orgánu zapojeného do ľiadenia, audifu a kontroly EŠlr' wátane finančného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijímatel' mal možnost' sa s takjmto Pníwym
dokumentom, zktorého pre neho vypl vaj alebo m žu v;pl vať práva apovinnosti'
obomámiť azos ladiť sjeho obsahom svoje činnosti apostavenie ato oá okamihu
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktor ho žverqneny Pnĺlrny dokument
nadobrida ričinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Prárĺreho dokumentu nie s stanovené
osobitné podmienky' ktoré s záväzné. Posk},tovateľ nie je v žiadnom prípade povinn ,

Prijímatelä na takéto Prár,ľle dokumenty osobitne ajednotlivo upozor ovat'. Povinnosti
Posk}tovatel'a rypl vajlice pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačn ,ch
nariadení t kajlice sa informovania a publicity f mto zostávajli nedoiknuté. ľojem
Zverejnenie sa vzhľadom na kontext m že v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo folne
podstatného mena, prídarmého men4 slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom
tvare, pričom má vždy vyššie uveden v znam;

žiadost' o platbu alebo ŽoP - dokument, ktor, pozostáva z formularu äadostí apovinĺ ch príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskynriť NFP, t.j.
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť
o platbu lypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formuliĺra
v ITMS2Ol4+ vždy Prijímatel';

žiadosť o vrátenie finančn ch prostriedkov alebo ŽoV * doklad, ktoÚ pozostáva z
formulríru žiadosti o lĺáteníe finančn ch prostriedkov a príloh, na ktorého zĺiklade si
Posk}tovatel' uplat uje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorj/ má povinnosť
lysporiadať finančné rzt,ahy v silade s čliánkom l0 VZP.

čHnok 2 VŠEoBECNÉ PovINNosTI PRIJÍMATEIä
1. Prijímatel' m zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o posk1tnutí NFP tak, aby bol

Projekt realizovan ' fuadne, Včas a v slilade s jej podmienkami a postupovať prÍ Realizácii
aktivít Projektu s odbomou starostlivostbu.

2' Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu audržatel,nosť
' Projektu vcelom rozsahu za podmienok uveden ch vZmluve oposky.tnutí NFP. Ak

Prijímatel'realizuje Pľojekt pomocou Dodávateľov alebo in ch zmluvrre alebo inak
spolupracujricich os b, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sam.
Posk}'tovatel' nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projekfu zodpovedn za akékoľvek
porušenie povinnosti Prijímatelb voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe
podiel'aj cej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmlurnou stranou poskytovatel,a vo
vztähu k Projektu je Prijímateľ.

3' Prijímatel' je povinn zabezpečiÍ', aby počas doby Realizácie Projektu aobdobia
UdrŽatelhosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej
povinnosti Prijímateľom je podstatn m porušením Zmhvy o poskytnutí NFP a Prijímatel,jepovinn wátit'NFPalebojehočasťvsriladesčlrínkom lOYZPavs ladesčlánĹom7l
odsek l všeobecného naĺiadenia vo vj'ške' ktorá je rimemá obdobiu, počas ktorého došlo
k porušeniu podmienok v d sledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu'

4. V d sledku toho, že u'a*etiu Zmluly o poskynutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti
o NFP podl'a Zakona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímatel' a podmienky
obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v s lade s $25 zákona o pĺspeutu z EŠli
prenesené do Zmluvy o poskynutí NFP, Zmena Prijímateľa je možni len rn7nimočne,
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S predchádzaj cim písomn 'm s hlasom Posk}tovateľa a po splnení podmienok

stanovench v Zmluve o poskytnutí NFP' Zmena Prijímateľa m že byť schváIená

postupom aza podmienok stanoven ch v článku 6 odsek 6'3 zmluvy pre v znamnejšiu

zmenu iba v prípade, ak:

a) v jej d sledku ned jde k porušeniu Žiadnej Z podmienok poskytnutiapríspevku' 
iko- 

bľi
definované vpríslušnej Vyzve, to znaĺnená, že aj novy Prijímateľ bude spl ať všetky

podmienky poskytnutía príSpevku, a

b)tátozmenanebudemaťžiadennegatívnyvplyvnavyhodnoteniepodmienokposkytnutia
príspevku, za ktorj'ch bol vybran ' Projekt s p vodn m Prijímateľom v postavení

žiadaleľa, a

c)rozmenanebudemaťžiadennegatívnyvplyľnacieľProjektupodľačlánku2odsek
2.2zmluvyanaričelZmluvyoposkytnutíNFPanaMerateľnéukazovateleProjektu'
pričom Prijímateľ musí preukázať' že uvedené následky ani nehrozia' a

d)Prijímateľzabezpeči,žetretiaosoba,ktorábymalaby'nov'mPríjímateľom,osobitn:hn' 
p.áuny. likonom, ktorého irčastníkom bude Posk}tovateľ, vstripi do Zmluvy

o posĹy.utí NFP namiesto Prijímatel'a, a to aj v prípade, ak v zmysle osobítného

pravnehopredpisujetretiaosoba'ktorábymalabynovjmPrijímateľom,univerzálnym
právnym nástupcom Prijímateľa.

AkPrijímateľporušípovinnostipodľatohtoodseku4,ideopodstatnéporušenieZmluvy
o posk},tnutí NFP a Prijímatel'je povinn , vrátiť NFP alebo jeho časť v srilade s člankom 10

VZP a v srilade s článkom 7l odsek 1 všeobecného nariadenia vo v'ške, ktorá je timerná

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 sričasť infraštruktriry ak k nemu d jde

vobdobípiatichrokovodFinančnéhoukončeniaProjektuabudrinaplnenéajďalšie
podmienky pre Podstatnťl zmenu Projektu r'rypl 'vaj ce z definície Podstatnej zmeny

Projektuuvedenejvčlánkulodsek3VZPalebozčlánku6odsek4VZP'Akd jde

k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajlicej vety, ide o podstatné

porušenieZmluvyoposk}tnutíNFPaPrijímateľjepovínn vrátiťNFPalebojehočasť

v srllade s člĺíĺrkom 10 VZP a v srilade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo

v,ške'ktorájerimemáobdobiu'počasktoréhodošlokporušeniupodmienokvd sledku

Vzniku Podstatnej zmeny Pľojektu.

6. Zmlur.rré strany sa vzájomne zaviizuju posky'tovať si všetku potrebnri sričinnosť na plnenie

záv.äzkovzteiÍoZm]luvyoposky'tnutíNFP.Vprípade,akmáZmlurĺrástrar\azato,že
druhá Zmluwá sĺana neposkyuje dostatočnrĺ požadovanri sričinnosť, je povinná ju

písomne vyzvať na nápraw.

.1. Prijímatel' je povinn luatyärať zmluvné vzťahy vslivislosti sRealizáciou Projektu

s tretími stranami vj'hradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak'

8. Prijímateľ je povinn ' riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a

komunikáciepreprijímateľovNFPzverejnenounawebovomsídlePoskyovatel'a.

ČHnok3 VEREJNÉ oBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TovARov APRÁC
PRtJÍMATEĽoM

1 . Pĺijímateľ m ápľávo zabezpečiť od tretích os b dodávku sluŽieb, tovarov a stavebn ch prác

potĺebn' ch pie reaiizáciu aktivít Projektu a s časne je povinn ' dodržiavať princípy

V 
StB!Bt.g?.?O

použitom na čely zadávania zákazky (tyka sa napr. zŕkaziek zadávan ch s využit 'm
le.kgolického trhovisk4 kde sys1ém EKS po uzavretí aluYy aulomatickY wg nguie

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rorryrakého zu:bchádzania, transparentnosti,

vrátane posudenia konfliktu záujmov' hospodámosti, efektívnosti' proporcionality'

učinnosti a ličelnosti.

V závislosti od preukazateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval

alebo bude postupovať podľa zákona o Vo (preukazatelhe začatj' posfup po 17'4-2016)

alebopostupovalpodl'azi&onač,.25DOO6Z.z.Qlrellkžzate,ťnezačalypostupdo
|7 '4.2016)- odkazy na ustanovenia zákona é. 25t2O06 Z- z' su ďalej v texte uvádzané

v zátvorke.

Prijímateľ je povinn postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie sluŽieb, tovarov a

stavebn ,ctr prác potrebn 'ch pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zrnenách t 'chto

zákaziek v srilade so zákonom o Vo alebo v srilade so zákonom č. 2512006 Z. z. v závis|osti

od preukazateľného dátumu začatia postupu zadávani a zá/ľ.azky. Ak sa ustanovenia Zákona

o Ýo ul"bo zákona č' 2512006 z. z. na Prijímatel'a alebo danri zákazku nevďahujri, je

Prijímatel' povinn postupovať pri zadávani zikaziek podľa pravidiel upraven 'ch v

Jejnotnej príĺučke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole Vo/ obstarávania

(vprípadepostupupodl'aziákonač.25120062.z.podľaMPCKoč.12,verzia2).Prijímateľ
jepovinn prizadávnízžl<aziekpodľa$117zákonaoVo($9odsek9zäkoĺač'25l2006
Ž. 

".) 
po.tupouuľ sp sobom upraven ,m v Jednotnej príručke pr žiadateľov/prijímateľov k

procesu a kontrole Vo/ obstaĺávania(3.3.7-2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKo
č. 14, verzia2 pre zĺíkazky podľa zákona č- 2512006 Z. z.).

Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia

v ITMS2Ol4+' bez poÍeby elektronického podpísania, alebo e-mailom aiebo

prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku

4 zmluvy alebo v Prármom dokumente dohodnuté injim sp sobom)' Prijímateľ je povinn '

zaslať Poskyovateľovi kompletnri dokumentiíciu z obstaĺávania tovaĺov, sluŽieb,

stavebn ,ch prác a srtvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 20 l4+, ak Poslq''tovateľ

neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajlicej Vety v lehoĺĺch

a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Posk}tovateľ neurčí inak. Kompletnri

dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS20I4+, pričom je povinn evidovať

jednotlivé časti dokumentiície samostatne, aby celkov objem dát za jednu prílohu

neprekročil 1o0 MB. Poskyovateľ nie je opráwen požadovať predloženie dokumentácie

ai písomne a rorĺ'ako nieje oprárrnen 'požadovať elektronické predkladanie dokumentácie,

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

dokumentácie'ktoruPrijímatel'povinnepredkladácezITMS2014+jedefinovan 
,v

riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia

$ a9 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pĺičom stanovenie tejto povinnosti

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

elektronická podoba využívaná alebo zverej ovaná aj v in ch informačn ch systémoch,

napr. elektronick,ch prostriedkoch uĺčen ch na zadávulie zäkaziek Vo (poznámka:

ľri1ímatetia sri povinní wuživať elektroniclc prostriedok po l8.l0'20i8 v prípade

nuáli*itn1,"h a podlimitn ,ch zžkazjek Vo od 31.03.2022 sa povinnosť používania

elektronick ho prostriedku _ elektronickej platformy vzt'ahuje aj na ziíkazky s nízkou

hodnotou, okrem postupu zadávaĺia zikaziek niŽšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH

vprípade tovafov aslužieb, do 180000 eur bez DPH vprípade stavebn 'ch prác ado

zá0 00o eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o Vo bez oslovenia

vybran'ch záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinn ' v ITMS2014+ najprv

"uložiť 
obi.kt Vo. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom

h}?ertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnen v elekĺonickom prostriedku
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ľrrJrmatel mapÍayo zarezpeclt oo retlcn osoo oouavKu slulgo' Luviluv 4 slavEurrylu Pr4L
potrebn'ch pre realizáciu aktivít Projektu a s časne je povinn dodržiavať princípy
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použitom na čely zadávania zákazky (tyka sa napĺ. zákaziek zadávarlych s qužifjm
elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmlu\ry automaticky vygeneruje
s bor ridajov zachytávaj cich priebeh zadávani a zá*.azky, vrátane uzawetej zmluly, resp.
od 3l.03.2022 zékaziek zadávarl ch zjednodušen m postupom pre zákazky na beäe
dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímatel'predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie ridaje,
ktoré zabezpečia' že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorále
nahtatáy elektronickom prostriedku (napr' v systéme EVo/elektronickej platformy), a io
pre Ličely v'konu finančnej kontroly/kontoly. Posk}tovateľ je povinn , s ohľadom na
podmienky uvedené v predošlej vete vyädovať predloženie dokumentácie cez ]TMS
2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej
dokumentácie určí Poskyovateľ. Prijímateľ sičasne s dokumentáciou predkladá
Posk}tovateľovi aj čestné lyhlásenie, v ktorom identifikuje Pľojekt a konirolované
obstarávanie služieb, tovarov a stavebn 'ch prác. Sričastbu tohto čestného vyhlásenia je
slipis všeĺkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná
dokumentácia je plnlá" kompletná aje totožná soriginálom dokumentácie obstarávania
služieb, tovarov, stavebn: ch prác alebo in 'ch postupov. S časne Prijímatel'vyhlási, že sije vedom', že na základe predloženej dokumentácie lykoná Poskyovatel' finančn
kontrolu ajej možné závery sir uvedené v odseku 14 tohto člĺfuku YZP. Y pipade, že
dokumentácia predloŽená cez ITMS20I4+ nie je kompletn{ Prijímatel' j_e povinnj,
predložiť aj ch bajlicu čast' dokumentácie cez ITMS2O14+ na zĺíklade žiadosti
Poskyovatel"a o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe. Uvedené sa tlka aj prípadov, keď je dokumentácia pred|ožená cez ITMS20I4+
nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímatel' nepredloží vyhlásenia podl'a tohto
odseku, Poskyovateľ ho lyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo
v zve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímatel'ktorékol'vek vyhlásenie podľa tohto odseku
napriek rn_ zve Poskytovatelä nepredloží, m že byt uvedené kvalifikované ako podstatné
porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstaĺré porušenie Zmluvy o poskynutí NFP.
Lehoty na v kon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebn ,ch prác
začínaj plyn t'prvm pracovn m driom nasledujticim po evidovaní prijatej Žiaáosti
Prijímatel'a o vykonanie kontroly. Prijímatel' je zárove v prípade nadlimitn ,ch a
podlimitn ch zäkaziek verejného obstarávania azél<aziek snízkou hodnotou 1aĹ uoli
zadávané s využitím elektronickej platformy) povinn ' sprístupniť elektronick podobu
kompletnej dokumentácie pre r!čely vj.konu kontroly/finančnej kontroly Poskyovateľovi,
a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickil
komunikáciu. Sričastbu elektronickej podoby dokumentácie s aj auditné záznamy o
všetlc ch konoch vykonan 'ch v použitom elektronickom prostriedku.

Poskyovatel"vykoná finančnri kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebn] ch prác
a srivisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov
upraven]y'ch v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. V ,konom kontroly obstaráv;nia
služieb, tovarov' stavebn] ch prác a s visiacich postupov zo strany PoskytovateI'a nie je
dotknutá v'lučná a konďná zodpovednost'Prijímatel'a ako verejného obstaráVatelh
obstarávatel'a alebo osoby podl'a $ 8 zákona o Vo ($ 7 zákona č. 2512006 Z. z.) za
vykonaníe Vo prí dodržaní všeobecne záväznych prár,nych predpisov SR a EU, iejto
Zm|wy, Prävnych dokumentov azil<Iadn ch princípov Vo. Rovnako nie je v.ikonom
finančnej kontroly Posk}ĺovateľom dotknutá v'lučná a konečná zodpovednosi Prijímatel'a
Za obstaľáVanie v prípadoch, ak Prijímatel' nie je povinn postupovat, podľa zákona o Vo
(alebo podľa zákonač' 25/2006 Z. z')' Príjímatel'berie na vedomie' Že lykonaním finančnej
kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté pravo Poskyovatel'a alebo iného oprávneného
orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovanía počas

h}pertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenťr v elektronickom prostriedku
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celej doby ričinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ďalebo po ukončení realizácie projektu
v nadvŕianosti na Zistenia, ktoré budri vypl vať z tejto opätovnej kontroiy/novej
kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré m žu by'odlišné od zistení predchádzajricich
kontrol. V prípade, že zävery opätovnej kontroly/novej kontroly/audiru/overovaniJ, a to
napríklad v d sledku aplikácie postupov vychádzajricich z metodiclc ch usmemení,
rozhodnutí a v kladov'ch stanovísk Úvo alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie
s EK alebo in mi orgĺínmi SR a EÚ, sri odlišné od áverov predchádzajricej konľoly,
Poskyovateľ je oprávnen na zríklade záverov z novej kontroly uplatniť v plnej v ške voii
Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanoven ,ch v ziikone
o Vo (alebo v zákone č. 2512006 Z. z.), resp- postupov pri obstaľaní zžl<azl<y, na ktoru sa
zákon o Vo (alebo zákonč-25/2006 Z.z')nevzťa\vje. Zmlurĺlé sĺany *o*Ĺiĺr" dohodli,
že v pipade, ak kontroln orgráďauditn orgrán podl'a članku 12 VZP odlišnÝ od
Poskytovatel'a identifikuje Nezrornalosť ĺ1pl vajťrcu z Vo vo vá'ahu k Prijímateľovi,

:oľ*j :: : p:-ľľ právnych predpisov ďďebo pravidiel pre poskyovanie pomoci z
ESIF v srivislosti s Vo, porušením pravidiel a posfupov Vo sianoven ch v zákone o Vo
(alebo v zĺkone č.25/2006 Z. z') alebo vypl 'vajricich zprávnych predpisov apnávnych
aktov EÚ k problematike Vo alebo 'z obuyilej praxe (best p.u"ii."; upiitouan"j
kontroln mi alebo auditn mi orgánmi EÚ, a to aj nad rĺĺmec zistení Poskytovďeľa a be;
ohl'adu na štadium, v ktorom sa proces Vo nachádzaa v d sledku takejto Nezrowalosti
vznikne povinnosť .,.átiť NFP alebo jeho čast', Prijímatel' s a zaviiasje takto vyčíslené NFP
alebo jeho časť wátiť v srilade s článkom 10 VZP, pri dodĺžaní pravidiel vyp|yvajircich z
$ 41 alebo 41a zil<ona o pnspevku z EŠIF'

Prijímatel'je povinn v ávislosti od charakteru obstanĺvania služieb, tovarov a stavebnych
prác postupovat'pri predkladaní dokumenLície obstarávania služieb' tovarov a stavebn ch
prác na v*on kontroly podľa kapitoly 3'3.7 Kontrola verejného obstarávania Systjmu
riadenia EŠIF a v prípade posfupov pri obstaraní zi <azky,naloru sa zakon o Vo (zakon
č.25/2006 Z. z.) nevzťah$e podl'a metodického pokynu cKo č. 12 vpríslušnej veľzii,
resp. podl'a Jednoĺrej príručky pre žiadatel'ov/prijímatel'ov k procesu a kontrole verejného
obstarávaniďobstarávania. Minimálny rozsah dokumentĺcĺe, ttoru Prijímateľ pŇnne
predkladá cez ITMS 20l4+je definovan ' v Jednotnej príručke pre žiadateĺov/prijímateľov
k procesu a kontrole verejného obstarávaniďobstarávania.

Kontrolu pravidiel aposfupov stanoven] ch zákonom o Vo (zákonom č. 25/2006 Z- z')
vykonáva Poskyolateľ vzávislosti od fazy/etapy časového procesu Vo atpu zitkazky
ako:

a) Prĺri ex_ ante kontrolu pred vyhlásením Vo (prvá ex_ ante kontrola nie je povinná
a Prijímatel'sa m že dobrovolbe rozhodn ť predložit'dokumentiĺciu nu p.* e*
ante kontrolu Poskŕovatel'ovi v prípade všetlc ch nadlimitn ch postupov
zadávania zákaziek a podlimitn ch zéŕraziek na stavebné práce), prvá ex ante
kontrola nie je lykonávaná podl'a zžlrona o finančnej kontrole,

b) Druh ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s rispešn ,m uchádzačom (druhá
ex- ante kontrola nie je poviĺrná a Prijímatel' sa m že dobrovol,ne rozhodnriť
predložiť dokumentiáciu na druhri ex ante kontrolr! ak ide o nadlimit nil zákazku,
ktorá nie je predmetnom kontroly ÚVo podlä $ 169 ods' l písm. a) až c) zákona
o Vo), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podlä zríkona o finančnej kontrole,c) Šundardnri alebo následnri 91- post kontrolq ex post je vyLoná'a ná podl,a zákona
o finančnej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zmlriv s rispešn 'm uchádzačom po ich podpise (kontŕola
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poslq/tovatefom v prí'pade, ak

6.

'7

5.
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Prijímateĺ' náWh dodatku dobrovolne predloží Poskytovateľovi za ričelom
rniukonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola vj,sledkom
nadlimitného postupu zadávani a zákazky)kontrola dodatkov je vykonáváná podl'a
zákona o finančnej kontrole.

Posk}tovatel' je oprármen ' vod vodnen]iuch prípadoch vrámci in ,ch nevyhnutn] ch
rikonov srivisiacich s vj'konom kontroly z vlastného podnetu prerušit' v kon finanjnej
kontroly podľa odseku l 0 v spojení s odsekom 1 l, pričom od tohto momentu lehota na jej
u.í/kon prestane plyn t'. PoskytoVateľ o tejto skutočnosti bezodkladne ínformuje Prijímatei'a
sp sobom dohodnufjm v Zmluve o poskytnutí NFP.

Posk}tovateľ alebo ním určená osoba má právo aičastniť sa na procese Vo vo flíze
otvárania pon k a rovnako aj ako člen komisíe bez práva vyhodnocovat' ponuky' Ak
Posk}tovatel' ozniĺmi Príjímatel'ovi svoj záujem aičastniť sa na otváraní ponrik alebo ako
člen komisie člen komísie bez práva r,yhodnocovať ponuky, Prijímatel' je lovínn oznámit,
Posk}'toVatel'ovi termín a miesto konania otvárania pon lďvyhodnotenia ponlik najmenej 5
dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnri s visiace administratírryte rikony spojené
s ličast'ou Posky'tovateľa na otváraní ponrik, resp. v komisii na lyhodnotenie pon k.

Posk}tovatel' v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly m že v rámci záverov:

a) Udelit' Prijímateľovi s hlas s vyhlásením Vo, s podpisom zmluvy s Dodávateľom,
s podpisom dodatku k zmluve uzawetej s Dodávateľom,

b) Pripustiť vj'davky vzníknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebn ch prác do
financovania v plnej v ške,

c) Vyzvať Prijímatel'a na odstránenie identiÍĺkovan 'ch nedostatkov,
d) Nepripustiť rn- davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebn] ch prác

do financovania v celej v'ške, resp. vyzvať Prijímatel'a na opakovanie procesu
obstaÍávania služieb, tovarov a stavebn 'ch prác,

e) Udeliť finančn opraw na v davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a
stavebn; ch prác pred pripustením časti v davkov do financovania (ex _ante
finančná oprava),

0 Udeliť finančnri opraw na v davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a
stavebn 'ch prác po tom, ako boli tieto v davky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijímatel'ovi (ex -post finančná oprava) postupom podlä $ 41 alebo 47a zákona
o príspevku z EŠIF v prĺpade Vo; Prijímatel' je povinn , vrátiť NFP alebo jeho
časť v srilade s člankom l0 VZP,

g) Udeliť finančnri opra* na v davky vzniknuté z obstaľávania služieb, tovarov a
stavebn 'ch prác po tom, ako boli tieto v davky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o wátenie NFP alebo
jeho časti v prípade, akne1de o zi&azku obstarávanli podľa zákona o Vo,

h) Uplatniť finančn opraw aj na všetky ďalšie v davky viažuce sa k postupu
zadávania zátkazky, v rámci ktorého boli identifikované iistenia s vplyvom ateĹo
možn m lplyľom na jej v sledok (uvedené sa t ka aj doaatfov k takejto
zmluve/rámcovej dohode).

V prípade, ak Posk}tovatel' neoboznámi Prijímateľa (nezašle nálth čiastkovej správy
z kontľoly/náwh správy z kontroly, resp. čiastkovu spráw z kontroly/spráw z korrtroly)
v lehote určenej na vj'kon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebn ,;h
prác a srivisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu
lehoty), Prijímateľ nieje oprár,nen uzatvoriť zmluvu s ĺrspešn ,m uchádzačom ani vykonať
in ' tikon, ktorého podmienkou je lykonanie a ukončenie finančnej kontroly
Posk}tovatel'om. Uzatvorenie zmluly s lispešn 'm uchádzačom, resp. vykonanie iného
rikonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. r,yhlásenie Verejného
obstarávania), m že by'považovalé za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NŕP.

12.

9

Finančnu kontrolu postupov pri obstarávani zákazky, na ktoru sa zákon o Vo (zakon
č. 2512006 Z. z') nevďahuje vykonáva Poskyovatel' v závislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Druh ex ante kontĺolu pred podpisom zmluvy s lispešn m uchádzačom (druhá ex
ante kontrola nie je povinná a Prijímatel' sa m že dobrovol'ne rozhodn ť predložiť
dokumentáciu na druhri ex ante kontrolu Posk}1ovatel'ovi, ak ide o zákazku na ktoru
sa zákon o Vo, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzt,ahuje a ide o zákazku vo
finančnom limite nadlimitnej zákazky a|ebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite
nadlimitnej zii<azkyl zadávan osobou, ktorej poskyne verejn ,obstarávateľ viac
ako 50o/o alebo 50% a menej finančn 'ch prostriedkov na dodanie tovaru,
u'skutočnenie stavebn 'ch prác a posk}fuutie služieb z NFP),

b) Štandaĺdn alebo následnri ex- post kontrolu (Prijímatel'predkladá dokumentáciu
na následn eX post kontrolu Poskyovatel'ovi v prípade dobrovoľnej žiadosti
Prijímatel'a o v'kon druhej ex ante kontroly podl,a písm. a),'

c) Kontrolu dodatkov zml v s spešn ,m uchádzačom.

V prípade druhej ex- ante ak Prijímatel' podpíše zmlulu s rispešn 'm uchádzačom pred
riadn)ĺn ukončením tejto kontroly a Poskyovatel' identifikuje pri ex post kontrole Vo
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat' vplyv na vj,sledok Vo, určí zodpovedajricu rn- šku
ex ante finančnej opravy alebo nepripustí vj'davky vypl 'vajrice z predmetnej zmluvy do
financovania v plnom rozsahu.

Poskyovatel' je povinn' vykonat' finančn kontrolu obstaIáVania služieb, tovarov,
stavebn 'ch prác a srivisiacich postupov v maximálnych lehotách určen 'ch v Systéme
riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Posk}tovateľ vyzve Prijímateľa na doplneníe ch ,bajrtcich
náleŽitostí alebo in ch poŽadovan 'ch dokladov alebo infomácií sa lehota na v,kon
finančnej kontĺoly prerušuje' Prerušenie lehoty na v'kon finančnej kontroly lrvá, ažkym
nepomin prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. tfhota na v kon finančnej
kontroly sa prerušuje d om odoslania v zvy Prĺjímateľovi. D om nasleduj cim po dní
doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo ch 'bajlicích náIeŽitostí alebo
in 'ch poŽadovan 'ch dokladov alebo informácií Posk}tovatel'oVi pokračuje plynutĺe lehoty
na v'kon finančnej kontroly Vo. Ak nie je dodržaná lehota na v'kon kontroly z d vodov
na strane Poskyovatel'a, je Posky,tovatel' povinn . informovať Prijímateľa o d vodoch
nedodrŽania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania nálr.hu
správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu
Poskytovatel'opakovane zabezpeči infomovanosť Prijímatel'azarowakych podmienok.

Posk}toVatel'je oprávnen ' v od vodnen ,ch prĺpadoch lehotu na v,kon finančnej kontroly
predĺžiť. Posk}'tovatel' o predĺŽení lehoty bezodkladne informuje Prijímatel'a sp sobom
dohodnut m v čIánku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP'

13.

14.

15.

10.

ll

l- platí finančn: limit verejného obstarávateľa, ktoľ poskytol 50% a menej finančn ch prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn: ch pnác a poskytnutie služieb z NFP

==.- sbna23z7o rt Stmffi 24 z 70
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hospodĺĺĺskej sriťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedn ' za následky spojené s identifikovaním r'chto
skutočností zo shany Posk},tovateľa.

23. V prípade, ak Poskyovatel' identifikuje:

a) nedodržanieprincípovapostupovVo ďalebo
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností r'ypl vajricich z pnírnych predpisov

SR a z prárnych aktov EÚ ďalebo
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl lajricich z Jednotnej príĺučkypre

žiadateľov/pľijímateľov k procesu a kontrole Vo/obstarávania alebo
in ch Práwych dokumentov' zY zvy, z usmernerrí, metodiclc ch pokynov CKo,
stanovísk azistení co, oA, EK alebo in ch orgánov EÚ, ktoré si pre
Posk}'tovateľd záväzné avd sledku aplikácie ktor ch sa vylučujri wdavky
z vykonaného Vo z financovania,

to všetko pred podpisom zrnluvy na dodávku tovarov, sluäeb alebo stavebn ch prác
s spešn m uchádzačom a ak ned jde k odstráneniu protipnívneho s!aw, Poskytovateľ
nepripustí v davky, ktoré vmiknri z akéhoto Vo do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatní zodpovedajricu v'šku ex- ante finančnej opraly, ak zarove vyhodnotí, že
opakovaním procesu Vo by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade
návrhu na uzatvorenie dodatku k existujricej zmluve na dodávku tovarov, sluŽieb alebo
stavebn 'ch prác medzi Prijímateľom a Dodávatelbm Projektu sa ustanovenie r'kajrice sa
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijri obdobne, ak došlo k
identifi kovaniu obdobn'ch nedostatkov.

24' V pľípade, ak Posk}.tovateľ identifikuje:

a) nedodrŽanie príncípov a postupov Vo ďďebo

b) porušenie zámd' princípov alebo povinností r,1pl vajricich z pravnych pľedpisov SR a
z právnych aktov EU ďalebo

c) porušenie ziísad, princípov alebo povinností vypl vajricich z Prawych dokumentov, z
Y zvy, z usmemení, metodiclť ch pokynov CKo' Jednotnej príručky pre
žiadatelbv/prijímateľov k pĺocesu a kontrole Vo/obstarávania, stanovísk a zistení Co,
oA, EK alebo in'ch orgiínov EÚ, ktoré su pre Poskytolateľa závazné a v d sledku
aplikácie ktorj'ch sa lylučuj v davky vypl 'vajlice z vykonaného Vo z financovania,

to všetko po uzawetí zrnluvy Prijimateľa a rispešného uchádzača, ale ešte pĺed rihradou
oprávnen 'ch v davkov v ŽoP, vďahuj'{lcou sa k opráwen m v davkom Projektu, ktoré
vypl'vajri z rea|]zžrie Verejného obstaľávania (napr. na ziklade záverov z finančnej
kontroly verejného obstarávania), Poskytovatel' nepripustí v davky vmiknuté na zžk|ade
takéhoto Vo do financovania tm sp sobom, že nie je povinn ' preplatiť žiadosť o platbu
v rozsahu talcj'chto v davkov' alebo sa po srihlase Prijímatel'a stav konvaliduje
prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opra\y a sričasného
pripustenia kontrolovaného Vo k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle
Metodického pokynu CKo č. 5 k uĺčovaniu finančn ch opráv v príslušnej verzii, ktoré má
riadiaci orgán uplat ovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
Konďné potvrdenie ex- ante finančnej opraly ly'dá Poskyovateľ Prijímatel'ovi len po
splnení podmienok určen ch Poskyovateľom. V davky vmiknuté z takéhoto Vo budri
m cť by'pripustené k Íinancovaniu za podmienky zníženia oprávnen 'ch
v'davkov vo q ške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k
existujticej zmluve na dodávku tovarov, sluäeb alebo stavebn] ch prác medzi Prijímatel'om
a DodáVateľom Projektu sa ustanovenie t'kajlice sa pripustenia zuvisiacich v davkov do

I-
16. Zmluwé strany sa dohodlí, že vo vzt'ahu k Vo na hlalrré Aktivity projektu, zaÄávanie

zžkazky na ten ist' predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záyerom z kontroly
uveden m vodseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku YZP,m že Prijímatel'opakovať
maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zél<azky podľa predchádzajĺrcej vety m že
byť predmet obstarávania zmenen len v od vodnen 'ch prípadoch vypl vajricich
z Projektu alebo v nadviiznosti na nedosiatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe
z kontroly/správe z kontroly k predchádzajricim Vo. Nové Vo musí bl r,yhlásené do 45
dní od doručenia čiastkovej sprály z kontroly/sprály z kontroly od Poskytovateľa
vztähujricej sa k bezprostredne predchádzajrĺcemu Vo. V prípade, že ani vo vďahu
k tretiemu Vo nebudri ávery z kontroly Poskytovatelh v srilade s odsekom 14 písmeno.
b) alebo e) tohto článku vZP, p jde o podstamé porušenie Zmluly o poskytnutí NFP zo
strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto člĺĺnku sa rormako vzt'ahujri aj na in druh
obstarávania podl'a odseku 3 tohto článku VZP.

11 ' Prijímatel' berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opra\y zo strany
Poskytovateľa je viazané na splnenie všetlc'ch požiadaviek' ktoré s Poskyovatel'om
určené.

18. Prijímateľ sa zaväzlsje zabezpečiť v rámcj záväzkového vzťahu s kaŽd m Dodávatel'om
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť v kon kontroly/auditu srivisiaceho
s dodávan m tovarom, službami a stavebn mi prácami do uplynutia leh t podľa článku 7
odsek 7'2 zmluly, a to oprávnen mi osobami na \d'kon tejto kontroly/auditu a poskynrit'
im všetku potrebnli sričinnosť. Prijímateľ sa zav'ázlje zabezpečiť v riímci závžĺzkového
vzt'ahu s DodáVateľom Projektu právo Prijímatel'a bez ak chkoľvek sankcií odstupiť od
zmluvy sDodáVatel'om vprípade, kedy ešte nedošlo kplneniu zo zmluvy medzi
Prijímateľom a Dodávatelbm a v sledky finančnej kontroly Poskyovateľa neumoŽ ujri
financovanie v 'davkov vzniknutj'ch z obstarávania tovarov' služieb' stavebn; ch prác alebo
in 'ch postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že vydavky vzniknuté na zák\ade Vo nem žu byt'
Poskyovatel'om v}platené sk r ako bude ukončená finančná kontrola zo strany
Poskytovatel'a, resp. sk r ako bude potlĺdená ex- ante finančná oprava.

20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratíwu finančnri
kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynriť sk r ako bude Prijímatel' oboznámen ,

o kladnom v'sledku Íinančnej kontoly Vo, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej
opravy. Ustanovenie predchádzajricej Vety neplatí v prípade, ak Žiadoď o platbu
neobsahuje deklarované v davky vzniknuté na základe obstarávania sluŽieb' tovarov
alebo stavebn 'ch prác.

2|. Prijímatel' si je vedom svojich povinnosti zabezpečiť, aby pri v'bere Dodávateľa bol
dodržan ' zakaz konfliktu záujmov. Vprípade identifikácie konfliktu záujmov je
Posk}'tovateľ opráWen ' postupovať podľa $ 46 odsek i2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
podl'a in'ch všeobecne záv'azn ch právnych predpisov alebo posh.rpov upravenych
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne cKo č. 5 v príslušnej verzii k
určovaniu finančn ch opráv, ktoré má riadiaci orgán uplat ovať pri nedodrŽaní pľavidiel
apostupov verejného obstaľávania avMetodickom pokyne CKo č. 13 kposudzovaniu
konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

22. Prijímatel' si je vedom povinností spojen ch s rešpektovaním pravidiel čestnej
hospodárskej s ťaže a zákazl protiprárĺreho konania pri v'bere Dodávateľa. Prijímatel' je
V procese obstarávania tovarov, služieb, stavebn .ch prác povinn postupovať s odbomou
staĺostlivosťou za ličelom preverenia, či v rĺímci Vo nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej
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financovania a ex- ante finančnej opralry uvedené v prvej vete tohto odseku použijrl

obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobn ch nedostatkov.

25. V prípade ex_ ante finančnej opralyje Prijímatel'povinn; pri predkladaní Žiadosti o platbu
postupovať nasledovnc:

a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvoren dodatok k Zmluve o posk}4nutí
nenávratného finančného príspevku) - Prijĺmatel' predkladá Žiadosť o platbu
zahr aj cu všetky w davky vrátane v'davkov Za nepotvrdenri ex- ante finančn
opravu a Poskyovatel' zniži oprávnen sumu v predloŽenej žiadosti o platbu;

b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvoren dodatok k Zmluve o posk}4nutí

nenávratného finančného príspevku) Prijímatel' predkladá žiadosť o platbu
zahr ajricu všetky v davky, avšak nárokuje si sumu znížen o potvrden eX- ante

finančnli opravu. Poskyovatel' nie je povinn , uavrieť dodatok k zmluve
o poskytnutí nenáwatného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-
ante finančnej opraly. Poskyovatel'zohľadní uplatnené v'šky ex- ante finančnych
opráv následne' ak sa lyskyne in ' d vod na zmenu zmluly o posk}.tnutí

nenáwatného finančného príspevku (na uzawetie dodatku k zmluve o posk}tnutí
nenávratného finančného príspevku) a zároveá si určí pravidlá na 1iekvenciu zmien
zmluvy o posk}tnutí nenávratného finančného príspevku z tihrlu uplatnenia ex- ante

finančn; ch opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadvžiznosti na Vj,šku
uplatnenych ex- ante finančnych opráv alebo počet Vo dotknut 'ch ex- ante finančnou
opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuáInej V,šky
finančnej opravy prisltichajlicej konkrétnemu porušeniu, podl"a ktorého postupuje

Posk},tovatel' pri určení finančnej opra\y a ex- ante finančnej opravy, tvoľí Prílohu
Metodického pokynu č. 5.

21 . Ak v s lade s Vyzvou lrypl vala pre žiadatel'a povinnost' spočívajricu v tom, Že žiadatel' je
povinn ' predloŽiť kompletnĺr dokumentáciu Z procesu VO v rámcí konania o žiadosti
o NFP vo vzťahu k Vo špecifikovanému vo V zve, ako preukazanie splnenía podmienky
poskynutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP' Posk}tovatel' má povinnosť vykonat'
opätovnli kontrolu takéhoto Vo po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnri
kontrolu Vo podľa $ 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohl'adom na fázu, v akom
sa predmetné Vo nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

28' Na postupy zadávania zákaz'íek uskutočnené pre v'davky vykazované zjednodušen 'm

sp sobom vykazovania sa ustanovenia tohto čIánku nevzt'ahuj ; t mto nie je dotknute
ustanoVenie čl. 67 ods. 4 všeobecného naríadenia.

29. Prijímatel' nesmie uzavrieť zmluw, koncesn zmlulu alebo rámcouj dohodu s

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí maj povinnost'zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sri zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktoÝch
subdodávatelia alebo subdodávatelia podl'a Zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektor,ch zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorí majĹt povinnost'zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora' nie sri zapísaní
v ľegistri partnerov Verejného seklora. Zákazpodl'a predchádzajťrcej vety sa nevzťahuje na
rámcovu dohodu, ktoru uzatvárajl s Prijímatel"om v'lučne dvaja alebo viacerí uchádzači,
ktorí s fyzic(izmi osobami a ktorá sa f'ka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie
uzavrieť zmluvu' koncesn zmluvu alebo rámcoVri dohodu S uchádzačom' ktor'má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečn 'm
užívateľom v ,hod zapísanjrm v registri partnerov veIejného sektoĺa je niektoď Z

verejn 'ch funkcionárov podľa $ l 1 ods. 1 písm. c) zákona o Vo (ĺ'ka sa aj
konečn 'ch užívateľov v'i'hod subdodávateľa tohto uchádzača, kor' má povinÍrosť
zápisu do registra partnerov verejného sektora).

30. Posk}'tovatel'm že odmietnuť v'kon finančnej kontroly Vo v prípadoch, v ktor'ch mu
povinnost' Vykonať tak 'to t}p kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny
dokument (rÍadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o lykonanie
finančnej kontroIy PoSk}tovatel'ovi v prípadoch, v ktorj,ch zo Systému rÍadenia EŠIF alebo
Právneho dokumentu (riadíaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá
Posk}'tovatel'oví povinnost' lykonať tak 'to typ kontroly, nebude žiadost' Prijímatel'a
považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety $ 20 ods. l zákona o finančnej
kontrole a audite.

Clánok 4 PROJEKTUPovINNosTI sPoJENÉ s MoNIToRovANÍM
A PoSKYToVAN ÍM INFoRMÁCli

2.

Prijímatel' je povinn ' počas platností a činnosti ZmIuVy o posk}4nutí NFP pravidelne
predkladať Posk}tovateľovi monitorovacie sprály Projektu a d'alšie daje potĺebné na
monítorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:

a) Dopl ujrice monitorovacie daje k Žiadosti o platbu'

b) Monitorovaciu sprálu Projektu počas Realizácie aktivít Prcjektu (s príznakom

''v'ročná") a monitorovaciu spráw Projektu pri Llkončení rea|izäcie aktivít Projektu
(s príznakom,,záv erečná"),

c) Následnri monitorovaciu sprálu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas
obdobia UdrŽatel'nosti Projektu, prípadne ak to určí Posk},tovatel'.

Prijímateľ je povinn ' predkladať Poskytovatel'ovi spolu s každ 'm z čtovaním zálohovej
platby, priebežnou platbou alebo poskynutím predÍinancovania dopl ujrice monitorovacie
ridaje k Žiadosti o platbu.

l 3. Prijímatel" je povinn ' počas Realízácie aktivít projektu predloŽiť Posk},tovateľovi
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom,,v'ročná") za obdobie kalendámeho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n' najnesk r do 31. januára roku n+l. Prvjm rokom, ktorj,je
rozhodujtici pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom 

''vj,ročná"), 
je

nasledujtici rok po roku, vktorom nadobudla činnosť Zmluva oposk)'tnutĺ NFP; ak
Zmluva o poskynutí NFP nadobudne činnosť nesk r ako l. l . roku n, prvá monitorovacia
správa Projektu (s príznakom 

''vj'ročnď') 
obsahuje ida1e za obdobie od nadobudnutia

činnosti Zmluvy o posk}tnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizäcle hlavn 'ch

aktivĺt Projektu došlo pred nadobudnutím ričinnosti Zmluvy o posky4nutí NFP, od Začatia
realjzäcie hlarn]jzch aktivít Projektu, do 3l.|2. roku n. Prijímatel' je povinn ' predložiť za
monitorované obdobie, ktoré sa t'ka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít
Projektu, iba monitorovaciu spráw s príznakom ''záverečná'''', t.j. monitorovaciu sprálu s
príznakom''v'ročná'' Prijímatel' už nepredkladá.

4. Prijímatel' je povinn1y' do 30 dní od ukončenia Realízácie aktivít Projektu predložit'
Posk}'tovatel'ovi monitorovaciu spráw Projektu (s príznakom ,,záverečná")' Poslg4oVatel'
je oprávneny umoŽniť predloženie monitorovacej sprály projektu (s príznakom

Stftna 28 z 70

CT
Straĺa27 z7I

a zÁni'Lrr okolností wlučuiucich zodpovednosť, o všetk ch zisteniach oprávnen ch os b na



Strana27 270

''záverečná") aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímatel'a" najnesk r však spolu
s podaním Žiadosti o platbu (s prízn akom ,,záverečnát'); v takom prípade sa prvá veta tohto
odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s prímakom
,,závercénáÍ') je obdobie od ličinnosti Zmluvy oposkytnutí NFP alebo, vprípade ak k
Začatíl realizácie hlarn ch aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím ličinnosti Zmluvy
o posk}'tnutí NFP , od Za atía realizácie hlarm 'ch aktivít Projektu, do momentu llkončenia
realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realízácie hlarn ch aktivít Projektu ako
aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred lĺčinnostbu Zmluvy o poskytnutí
NFP' Prijímateľ je povinn predložiť Poskyovateľovi monitorovaciu správu Pĺojektu (s
príznakom ,,záverečnát') Za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia ričinnosti Zmluvy
o posk}tnutí NFP alebo v inom termíne, ktor vypl 'va z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímatel' sa zaväzlje predkladať Poskytovatel'ovi Následné monitoĺovacie správy
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy
Projektu je Prijímateľ povinn predkladať Posk}'tovatelbvikažd ch l2 mesiacov odo d a
Finančného ukončenia Projektu' Prijímateľ predkladá Následnli monitorovaciu sprár,u do
30 kalendĺímych dní od uplynutia monitorovaného obdobia' Za prvé monitorované obdobie
sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (tj' kalendámy de
nasleduj ci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy
Projektu) do uplynutía 12 mesiacov odo d a Finančného ukončenia Projektu' Ďalšie
následné monitorovacie spnávy sa predkladajri každ'ch 12 mesjacov až do doby uplynutia
obdobia Udľžateľnostĺ Projektu.

Poskytovatel'je oprávnen neschváliť poslednri Následn monitorovaciu spráw najmä v
prípadoch' ak:

a) by tjm ohrozil alebo memožnil lysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia
Zm|uvy o poskytnutí NFP s finančn m dopadom' ktoré existujri v čase jej predloženia'

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nenornalosti' najmä však
v prípade slibežne pľebiehajriceho tresmého konania pre tresln] čin srivisiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom v konu auditu alebo kontroly opráwen 'mi osobami v srilade s
článkom 12 vzP a zistenia počas prebiehajriceho auditu/kontroly predbežne obsahujri
zistenia, ktoré by mohli Zakladať Nezrowalosť alebo iné porušenia Zmluvy o
poskynutí NFP s finančn m dopadom.

Prijímateľ je poVinn ' predložiť Posk}'tovateľoví informácie o monitorovan 'ch ťrdajoch na
lirowi Projektu v rozsahu a termíne učenom Poskytovatel'om. Prijímateľ je povim '

BezodkladneprostrďníctvomITMS2014+ informovaťPosky1ovateťaozačatíaukončení
rea|izácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímatel' je povinn Bezodkladne
prostredníctvom 1TMS2014+ inťormovať Posk}'tovatel'a okalendiĺmom dni ukončenia
Realizácie hlavn ch aktivít Projektu akalendámom dni ukončenia aktivít Projekfu. Na
žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinn Bezodkladne alebo v inom termíne určenom
Poskyovatel'om pÍedložiť aj iné informácie, dokumentáciu slivisiacu s charakterom
apostavením Prijímateľa, sRealizáciou Projektu'ričelom Projektu' sAktivitami
Prijímateľa srivisiacimi s ričelom Projektu, s vedením čtormíctva, a to aj mimo
poskytovania dopl ujricich monitoĺovacích ildajov k Žiadosti o platbu, predkladania
monitorovacích správ Pĺojektu alebo poskyovania informácií o monitoľovan]izch ťrdajoch
na rovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

Prijímatel'je povinn ' Bezodkladne písomne informovať Posk ovateľa o začatí a ukončení
akéhokol'vek sridneho, exekučného alebo sprárĺ:leho konania voči Prijímatelbvi, o vzniku
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a zániku okolností vylučujricich zodpovednosť' o všetk ,ch zisteniach oprávnen 'ch os b na
v'kon kontroly alebo auditu, pŕpadne in ch kontrolnj,ch oĺgiínov, ako aj o in ch
skutočnostiach, ktoré majri alebo m žu mať lplyv na realizáciu aktivít Projektu ďalebo na
povahu a čel Projektu. Prijímateľ je povinn inťormovať Poskyovatelä o zavedení
ozdravného reämu a zavedení nritenej spľávy.

8' PÍijímateľje zodpovedn 'za presnos{ spnivnosť, pravdivosť a liplnoď všetlc ch informácií
poskyovan'ch Poskyovateľovi. Monitoĺovacie správy Pĺojektu podliehajĺr v konu
kontroly Posk)tovateľom. Kontrola Dopl ujricich monitorovacích lidajov kŽiadosti
o platbu musí by lykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimäne formou
administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby vzmysle z.äkona ofinančnej
kontrole a audite.

9. o zľnenách ĺ kajricich sa Pĺojektu je Prijímateľ povinn informovať Poskyovateľa
v rozsahu podl'a podmienok upraven 'ch v článku 6 zĺrluvy.

10. Poskytovateľ je opľávnen požadovať od Prijímateľa spnĺly ainformiície viaŽuce sa
k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku
a Prijímatel'je povinn v lehouích stanoven ch Poskytovatel'om tieto sprály a informacie
poskytn t', pričom zo strany Posk}tovatel'a nesmie íst'o šikan zĺly vj'kon pnĺva'

ll. ozmene podmienok pre projekty generujrice príjem (podľa člĺĺnku 1 a65 odsek 8
všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinn informovať Poskytovatelä
v monitorovacích sprálach projektu v silade s ods. 1 tohto člrínku VZP v rozsahu podlä
požiadaviek Poskytovateľa. Pri l'ypracovaní aktualizovanej Finančnej anal zy jePrijímatel'
povinn zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnen pri predložení žiadosti o NFP'
Pri Projektoch generuj cich príjmypodľa članku 1 odsek 3 písmeno b) všeobecného
nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanri Finančnri anal zu spolu s Následnou
monitorovacou správou s príznakom ,,posledná". Pri Projektoch generujricich príjmy podľa
článku 61 odsek 6 všmbecného nariadeni4 pri ktor ch nie je moälé dopredu objektívne
odhadnriť príjeĺn Prijímatel'predkladá Finančn anal zu skalkuláciou Čisĺych príjmov
spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generuj cich príjmy
podl'a člrĺnku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vy'tvarajri Čisté príjmy počas
Realizácie Projektu, ktorj'ch celkové oprávnené v davky sli rowé a]ebo nižšie ako l 000
000 EUR' avšak v$šie ako l00 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklaĺovať čisté príjmy
vmonitorovacej spnĺve spríznakom ,,závercčĺá" arormako ich aj vysporiadať ato
najnesk r pred schválenim zäverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujrice príjmy,
ktor ch celkové oprárnené v davky sít rovné alebo nižšie ako 1 0o 0oo EUR, sa nevzt'ahuje
povinnosť monitorovania Čis{,ch príjmov.

12. Prijímateľjepovinn informovaťPoskyovateľao dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo
vykonaní stavebn ch prác, ktoré boli dodané/poskytnuté ďobo vy{<onané po uhradení
Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním aičtovacej faktury a
prípadne d'alšej podpomej dokumentacie vo formáte Dopl uj cich ridajov k preukiízaniu
dodania predmefu plnenia. Prijímatel'je povinn informovať Poskyovatelä o dodaní
tovarov, poslq/tnutí služieb alebo vy'konaní stavebn ch prác Bezodkladne po ich dodaní,
poskynutí alebo ry'konaní, nie však nesk r ako v lehote určenej Poskytovatel'om'

článoks INFoRMovANIf,ÄKoMUNII (CIA

l. Prijímatel' je povínn počas platnosti aričinnosti Zmluvy oposkytnutí NFP informovať
veľejnosť o príspevku, ktor na zák|ade Zmluvy o poskynutí NFP ziska, resp. získal formou

6.
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NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedenych V tomto
č]ánku VZP, ostatnych ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2' Prijímatel' sazaväanje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané
na verejnosť budrl obsahovat' nasleduj ce informácie:

a' odkaz na Eur psku niu a znak Eur pskej ĺrnie v sťrlade s požadovanymi gĺafick. rni
štandardmi;

b. odkaz na príslušn1' fo."t4Ť" fondy, kton-y' spolufinancuje Projekt s použitím
nasleduj cich označení. EFRR Eur psky fond regionálneho .á''o.iu, ese -Eur psky sociálny 

' 
foĺd,. PNRF _ Eur psky námo. y' a rybĺĺrsky forlí 

" 
iži

Kohézny fond; ak je Projekt financovang.iĺu" ako.jéaného fond'u, odkaz poaI'a
predchádzajricej vety m Že prijímatel' nahradit' odkazom na EŠlF - ""räp.L.štrukturáIne a investičné fondy, pričom odkaz ĺwpríslušn;iz ĺona ,u uytonáioäou
nasledujriceho vyhJásenia: ,'Tento projekt je podporen , 

' ...... ,,, p"j"- * á"pr"ĺ
konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskyu.je fináncovanie Piojektu;c. logo príslušného oP.

3. Ak má Prijímatel] zriadené webové sídlo, je povinn , počas Realizácie aktivít Projektu
uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu ciel,ov a vj,sleäkov
Proiektu' Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímatel'a musí by,primerany.
Vyške posk}'toVaného NFP a musí zd raz ovať finančnri podporu z Eur pskej ílnie.

4. V prípade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KFje Prijímatel'povinnj, zabezpečit,
počas Realĺzácie aktiVít Projektu inštaláciu dočasn ho p tača na mieste realiz6ctePro.jektu,
ktorj, spĺ a tieto podmienky:

_ Celková v ška NFP na Projekt presahuje 50O 000 EUR a

- Projekt spočíva v zakripení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní
infraštrukt ry alebo stavebn;izch činností'

Dočasnjz pritač musí b)4' dostatočne vel'k)l a musí by' umiestnenj, na mieste l,ahko
viditel'nom verejnostbu.

5' Prijímatel'je povinn;i nahradit'dočasn p tač uveden ,v odseku 4. tohto článku VZP stálou
tabul'ou alebo stálym p tačom, alebo umiestniť stálu tabul'u alebo stály pritač v prípade
Projektu spĺ aj ceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z Ĺtorého i" Nrľ
poskyovan]j', a to najnesk r do troch mesiacov po Ukončení rea|izácie hlavn 'ch aktivít
Projektu. Povinnost' umiestnenia stálej tabule alebo stáleho p ĺača sa vztähuje na prípady,
ak Projekt, ktoď spĺ a tieto podmienky:

- Celková v ška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
_ Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní

infĺaštruktriry alebo stavebn]i'ch činností.

Stála tabul'a a]ebo stály p tač hvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byt
dostatočne vel'k a musí bl umiestnen;|' na mieste l'ahko viditel'nom Verejnost,ou.

6. Prijímatel' sa zaväzuje uviest' na dočasnom p tači a na stálej tabuli alebo stálom p tači
informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pritača, stálej iabule
alebo stá]eho pritača aj nĺízov a hlarn; ciel' Projektu. Prijímatel'je povi Án9 ,aberpeĺiť, aby
informácie uvedené v predchádzaj cej vete spolu zaberali najmenej 25x áoeasneno pĺaea'
resp. stálej tabule alebo stáleho p tača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺ aj podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto člĺínku VZP,je Prijímatel'povinn 'zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom,
že Projekt je spolufinancovany z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu iminimálnejvelkosti A3) a to na mieste l'ahko viditel'nom verejnosťou, at<o sr] vstupné prĺe.to.y uuaou|.
Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, tĺor je
s čast'ouMetodickéhopokynuÚraduvládySRč.16naprogĺamovéobdobie20l4-2020.

8' Ak je Projekt spolufinancovan;ŕ z ESF a v primeran ch prípadoch aj pri spolufinancovaní
Projektu z EFRR alebo KF je Prijímatel' povinn , zabezpečit', aby ciel'ovl skupina alebo
osoby' na ktoréje Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekje spolufinancovany z konla tneho fondu alebo fondov.

9' V prípade mal 'ch reklamn 'ch predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c)
tohto článku VZP nepoužijri. Pri tak chto mal ,ch reklamn ,ch predmetoch (napr' pero, šn rká
na mobil, USB kl'ťrč) je prijímatel' NFP povinn ' umiestniť iba znak Eur pskej rinie s odkazom
na EU (povinnosť uviest'odkaz na príslušn EŠIF sa neuplat uje), pričom minimálna vel,kosť
znaku EÚ je 5 mm na qŕšku. Vo rny'nimočn ,ch prípadoch pri vel,mi drobn ,ch predmetoch' na
ktoré sa' z technick; ch objektíwych d vodov nezmestĺ oátaz na EÚ, je pouoiené p";íi";
znak EÚ'

l0. Prijímatel' sa zav'ĺÁzu1e uvádzať vo všetk 'ch dokumentoch a písomnych v,stupoch Projektu,
ktoré sa {'kajri Realizácie aktivít Projektu a s určené pre verejnosť alebo ričastníkov.
wátane prezenčnych listín alebo in 'ch dokumentov potvrdzuj cich časť na realizovan .ch
aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku V2P,
s v'nimkou podpomej dokumentácie srivisiacej s Projektom, kde sa Prijímatel' zav.äzuje
uvádzat'informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Učtovné 

" ";d';b;;doklady (napr. faktriry vj'platné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovat'
v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

ll. Poskyovatel' je oprávnen . určit' bližšie
poŽiadaviek v oblasti informovania a
a komunikáciu.

technické podmienky na splnenie povinn 'ch
komunikácie v Manuáli pre informovanie

" 
l2. Ak Poskyovatel'neurčí inak, Prijímatel'je povinn;i použiť grafick štandard pre opatrenia

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnut v Manuáli pre informovanie a
komunikácia, ktoľj'je sričasťou Metodického pokynu Úradu vlády SRč. l6 naprogramov
obdobie 2014 - 2020.

článot6 VLAsTNÍcTvoAPoUŽITIEvÝsTUPov
l' Prijímatel' sazav'ázuje' že počas Realizácie Projektu a Udržat l'nosti Projektu:

a) budri nehnutel'nosti, v sĺrvíslosti s ktorj'mi sa Projekt realizuje' spÍ at, vo V: zve
stanovené podmienky poskynutia príspevku z hľadiska ulastníckych, resp. ĺni'ct
užívacích práV vzt'ahuj cich sa na právny vzťah Prijímateĺ'a k nehnutelhostiam,
v ktorj'ch alebo v slivislosti s ktorj,mi sa Projekt realizuje v zmysle v zvy (d'alej aĹo
',Nehnutel'nosti na realizácíu Projektu"). To znamená' že Prijímatel' .u.ĺ ,nuĺ t
Nehnutel'nosti na rcalízáciu Projektu právny v^'ah, ktoÚ je ako akceptovate|,ny
definovan v rámci podmienok posk}tnutia pľíspevku vo V 'zve, a to lĺátane iodmienokVá'ahujlicich sa na ťarchy a iné práva tretích os b viažucich sa k Nehnutel'nosti na
realizáciu Projektu. Z právneho vŽ'ahu Prijímatel'a k Nehnutel'nostiam na realizáciu
Projektu musí bst zĺejmé, že Prijímatel' je oprávnen , Nehnutelhosti na rea]izáciu
Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas
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UdÍžatel'nosti Projektu. M že pritom d jst' aj ku kombinácii r znych právnych titulov,
ktoré toto právo Prijímatel'a zak|adaji 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 vriímci Projektu zNFP alebo zjeho časti (ďalej len ,,Majetok
nadobudnut z NFP"):

(D bude používať v lučne pri v kone vlasĺrej činnosti, v slivislosti s Projektom, na
ktor bol NFP poskytÍlutj/' s vnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udŕanie
cieľa Pĺojektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v s lade s V zvou, pri
dodržaní pravidiel ĺ kaj cich sa štátnej pomoci, ak sli relevantné,

(iD ak to jeho povaha dovoľuje, zarudiho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodržaní príslušného prá.meho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa
jeho štatutlímeho postavenia (napr. Zikoĺa o čtovníctve), ak osobitné pravne
predpisy vj'slovne nestanowjťr in 'postup pri aplikácii v nimiek podľa bodu (i)
vyššie,

(iii) nadobudne od tretích os b na zĺíklade tho\.j/ch podmienok pri využití postupov
apodmienok obstarávania uveden 'ch včlánku 3 t chto VZP. Majetok
nadobudnut'. z NFP, ktor bol nadobudnut od tretích os b, musí brt nov
anepoužívan , pričom za nov majetok sa nepovažuje talc majetok, kton
Prijímateľ uŽ predĺm' čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne
mal k nemu in právny vá'ah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo
nadobudol od tetej osoby, bez ohl'adu na časov' faktor'

(iv) ak to určí Poskytovatel'' Prijímatel'označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnut' z NFP' sp sobom určen m Poskytovatel'om tak' aby
nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu
a Udížateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedot'ka povinností
vypl 'vajricich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku
5 VZP,

(v) bude nadoblidať' ak ide o nehmotn ' majetok, ktor'je predmetom duševného
Vlastníctva (autorského práva,práv srivísiacich sautorsk ,m právom apráva
priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu desigĺlu'
právana ochranu žítkového Vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti
aj ako ,,majetol(, ktor je predmetom duševného vlastníctva"), na zžk|ade
písomnej zmluvy' vrátane rámcovej zmIwy, z obsahu ktori'ch musí vypl vať
splnenie nasledor,n'ch podmienok:

l. Ak Prijímatel' nadobudne majetok, ktor je predmetom duševného
vlastníctva na zák|ade zmluvy' ktorej ťlčelom,/predmetom je aj vyvorenie
alebo zabezpečenie lytvorenia diela alebo iného práva dušermého vlastníctva
(wátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímatel' ako nadobridatel'
musí byt' oprávnen , v rozsahu, v akom to nevylučujri všeobecne_závžné
právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávat' práva
z priemyselného vlastníctva v slivislosti s Projektom na základe vecne,
miestne a časovo neobmedzenej, vj'hradnej, trvalej, bez osobitného srihlasu
dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme r,1'jadrenej licencie (srihlasu),

ktorej (ktorého) obsahom nebud žiadne obmedzenia Prijímateľa pri
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pouävaní diela alebo pri vy'konávaní iného práva dušer.ného vlastnĺctva
(wátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vladovali dodatočn ' alebo
osobiĺr srihlas auĺora na uplat ovanie majetkov ch práv k dielu alebo
dodatočn alebo osobitnj/ suhlas majiteľa pníva na lykonávanie iného práva
duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v d sledku čoho
bude Prijímateľ oprávnen ' všetky práva duševného vlastníctva nerušene a
neobmedzene aplikovat', uživať, poävať, šíľiť, rozmnožovať, prepracovať,
spracovat', adaptovať' ďď9j vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na l"ubovoľn '

čel' prípadne v rowakom rozsahu ich previesť či poskytiliť čiastočne alebo
v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budli zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov,
r"j.ľobcov a subdodávatelbv Dodávatel'a Prijímatel'a.

3. Ak Prijímareľ nadobudne majetok, ktor je predmetom duševného
vlastníctva na ziĺklade zmluvy, ktorej pľedmetom je dodávka existujriceho
diela alebo iného existujriceho práva dušerrylého vlastníctva (wátane
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podl,a
poäadaviek Prijímatel'a a ktoré sa v ľowakej alebo obdobnej podobe ponrika
aj in m osobám' Prijímatel'ako nadobridateľ musí by'oprárrnen v rozsahu,
v akom to nevylučujri všeobecno-závžĺzné pravne predpisy kogentnej
povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak,
aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť ričel Zmluvy o poskytnutí NFP,
cieľ Projektu a zabezpečiť UdrŽateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho'
aby vznikali dodatočné náklady vďahujťlce 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 uveden ch
v predchádzajlicej vete je Prijímateľ povinn vyuäť všetky moŽnosti, ktoré
mu mož uje pnĺrĺry poriadok, wátane ripraly udelenia licencie analogicky
podľa bodu l, pri zohl'adnení štandardn ch licenčn ch podmienok
Vá'ahuj cich sa na dodávan ' majetok, ktor je predmetom duševného
vlastníctva'

2. Majetok nadobudnub' zNFP nem že by' bez predchádzajriceho písomného srihlasu
Posk}tovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udŕatel'nosti Projektu:

a) preveden 'na tretiu osobu,

b) prenajaĺ tretej osobe alebo prenechan 'do iného druhu užívania tretej osoby 
'v celku alebo čiastočne, s vjnimkou rypl 'vajricou z ods. l písmeno b) bod (i)

tohto článku alebo s vnimkou vyp| vajicou zY zvy,

c) zaťažeĺl akmkol'vek právom tretej osoby (lr.átane záložného práva),
okĺem prípadu, ak podl'a Posk}tovatel'a nemá vplyv na dosiahnutie ričelu
Zm|uvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udrŽanie cieľa Projektu podlh
članku 2 odsek 2.2 zĺnluvy a nie je v rozpore so záv'azkuni, ktoré pre
Poskyovatel'a vy'pl vajri zo zľnluvn 'ch \zt,ahov s Financujricou
bankoďFinancujricou inštitticiou;

d) zaťažen záložn m právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujricou
bankoďFinancujlicou inštitriciou'
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3. Prijímatel'je povinn; akrlkol'vek dispozíciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonať aŽ

po udelení prechádzaj ceho písomného s hlasu Poskyovatel'a aj v prípadoch, na ktoré sa

vzt'ahujri v- nimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo Vo Vzt'ahu k takj/m

konom, o ktoÚch sa Prijímatel' domnieva, že sa na nich nevzt'ahujŕr odseky 1 a 2 tohto

článku. V pĺipade, že kon pri dispozĺcii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímatel'poVĺnn ' postupovať pri tomto obstaráVaní

vzmysle zákona o Vo apravidiel uvedenych vPrávnych dokumentoch, pričom

Posk}'tovatel' overí s lad tohto obstaráVania so zákonom o Vo a pravidlami uveden mi

v Právnych dokumentoch ešte pred lydaním písomného s hlasu. Poskyovatel'm že udeliť
srihlasstm,žepodmienkyuvedenévodseku1písmeno.b)bod.(i)a(ii)avodseku2
písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budtl zÍ'ahovať na určitr] čast' Majetku

nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebud vzťahovať v bec.

Tak ,to srihlas m Že bl udelen , v'lučne v prípade, ak ide o majetok, ktoÚ je u_ŕSl dkom

investícii nevyhnutne vy"ĺolan 'ch Realizáciou hlavn] ch aktivít Projektu a ktory z d vodov
uvedenych V osobitnych právnych predpisoch alebo vo Vyzve nem Že spl ať podmienky
uvedenévodseku.lpísmenob)bod.(i)a(ii)avodseku2písmenáa)ab)tohtočlánku6
VZP, hoci lykonanie Aktivít v sl'ivislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

z NFP je nevyhnutne potľebné pre Realizáciu hlarĺr ch aktivít Projektu (ide napríklad

o tzv. qľolané investície). o srĺhlas podl'a tohto odseku 3 žiada Prijímatel' Poskytovatel'a,

pričom s častbu žiadosti je d sledné Vecné od Vodnenie splnenia podmienok na udelenie

sirhlasu, inak Posk)toVatel' Žiadosť o stihlas zamietne.

4. l)orušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podl'a 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, predstavovat' Podstatn

zmenu Projektu, s ohl'adom najej definíciu uveden v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uveden1 ch v odsekoch 1 aŽ 3 tohto článku Prijímatel'zárove berie
na vedomie' že scudzenie, prenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NF'P za in 'ch ako trhovj'ch podmienok m že zakladať štátnu pomoc

v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušn 'ch právnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ, v d sledku čoho bude Prijímatel' povinn ' wátiť alebo v}m cť

Vrátanie takto posk}tnutej štátnej pomoci spolu s lirokmi vo v. ške, v lehotách a sp sobom
vypl ,vajLicim Z uvedenych prámych predpisov SR aprávnych aktov EÚ. Prijímatel' je

povinny vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutri konaním alebo opomenutím Prijímatel'a

uveden m v prvej vete tohto odseku v srilade s článku l0 VZP.

6. Prryímatel' sazaväzuje posk}1nr]t'Posk}'toVatel'ovi a príSluŠnym orgánom SR a EÚ všetku

dokumentáciu vyvorenri pri alebo vslivislosti sRealizáciou aktivít Projektu, ati'mto
zárove udel'uje Posk},tovatel'ovi a príslušnym orgánom SR a EÚ právo na pouŽitie ridajov

Z tejto dokum ntácie na ričely stivisiace s touto Zmluvou o poskynutí NFP pri zohľadnení

autorskych a priemyseln ch práv Prijímatel'a.

7' Porušenie povinností Prijímatel'a uveden 'ch v odsekoch l a 2 tohto článku alebo lykonanie
právneho konu v slivĺslosti s Majetkom nadobudnut]i'm z NFP bez predchádzajliceho

písomného srihlasu Poskytovatel'a vzmysle odseku 3 tohto článku YZP, sapovažuje za
podstatné porušenie Zm\lvy o poskynutí NFP a Prijímatel' je povinn Vrátit'NFP alebo
jeho čast'v srilade s článkom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a sĺrhlasia' že Majetok nadobudnut 'Z NFP podlieha vj'konu
rozhodnutia podl'a všeobecne záväzn ch právnych predpisov SR len v prípade, ak je

osobou oprármenou z v konu rozhodnutia Poskyovatel', MF SR, Úrad vládneho auditu

alebo Financujirca banka.

čHnok 7 PREvoD A PRECHoD PRÁv A PovINNosTÍ

1. Prijímatel' je oprávneny previest' práva a povinnosti zo Zmlľw o poskynutí NFP na in '

subjekt iba s predchádzajlicim písomnym s hlasom Posk}'toVatel'a postupom podlä článku
6 zmluvy f'kajriceho sa v_ znamnejšej zmeny, za s časného splnenía podmienok uveden ch

včlánku 2 odseky 3 a4 YZP apodmienok uvedenych vpríslušnej kapitole Systému
finančného riadenia. Prijímatel' spolu s od vodnenou žiadosťou o s hlas s prevodom práv

a povinností zo Zmlwy o posk},tnutí NFP predloží Poskytovatel'ovi doklady, ktor'mi
preukazuje splnenie podmienok pre udelenie srihlasu' Poskytovatel'je následne oprávneny
vyžiadat'od Prĺjímatel'a akékol'vek dokumenty alebo požiadal'o poskytnutie dopl uj cich
informácíí a vysvetlení potrebn 'ch k preskrimaniu splnenia podmienok pre udelenie

s hlasu a Prijímatel' je povinn ' poskytnrit' Posk},tovatel'ovi požadované dokumenty,
informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byt' kratšia ako lehota na

Bezodkladné plnenie a sp sobom určen; m Posk}1ovatel'om. Ak Prijímateľ neposkyne
Posky4ovatel'ovi dokumenty, Vysvetlenia a informácie vyŽladané podl'a pľedchádzaj cej

Vety V stanovenej lehote, Poskytovatel' s hlas so Zmenou v osobe Prijímatel'a neudelí.

V prípade, ak Poskytovatel' neudelí so zmenou v osobe Prijímatel'a s hlas, je zo Zmluvy
o posky'tnutí NFP voči Poskyovatel'ovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu

zaiazan Pijímatel' v nadväznosti na $531 a nasl. občianskeho zákonníka, bez ohľadu na

akékoľvek záv'azky Pnjimatel'a voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedenj, stav bol

v rozpore s práwymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak d jde k prevodu práv

a povinností zo Zmlwy o posky'tnutí NFP na in ' subjekt bez predchádzaj ceho stihlasu

PoskytoVatel'a, takéto porušenie povinnosti Prijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie

Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímatel' je povinn ' vrátiť NFP alebo jeho časť v sťrlade

s článkom l0 VZP.

2. Zmena vlastníckej štrukh:ry Prijímateľa (naprĺklad prevod akcií alebo prevod obchodn ho
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijĺmateľom) nepredstawje Podstatn Zmenu

Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vpIyv na podmienky poskytnutia príspevku určené
vo Vyzve azárove táto zmena nebude mať žiaden vplyĺ na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle člänku 2.2 zmluvy. V nadväZnosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímatel'
povinn] oznámiť Posk}ÍoVatel'ovi zmenu vo vlastníckej štrukt re Prijímatel'a bezodkladne
po tom, ako Sa o tejto Zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľje oprávnen
po oznámení takejÍo zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadat' od Prijímateľa aktikol'vek

Dokumentáciu alebo požiadať o poskynutie dopl ujlicich informácií a rysvetlení
potrebn ch k preskirmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štrukhiry Prijímatel'a došlo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinn ' poŽadovan Dokumentáciu,
infomácie alebo Vysvetlenia v primeranej lehote a sp sobom určen m Poskyovatel'om
tomuto posk},tnlit'. Neposk}tnutie Dokumentácie, lysvetlení a informácií vyžiadan 'ch
podľa predchádzajricej vety v Stanovenej lehote' predstavuje porušenie Zmluvy
o posk},tnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnen uplatniť voči Prijímatel'ovi zmluvnil
pokutu podl'a článku l 3 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Posbipenie pohľadávky Prijímatel'a na v}platenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez

ohľadu na prármy titul, právnu fomu alebo sp sob postripenia'

4. Prevod správy pohl'adávky rypl 'vaj cej Poskyovatel'ovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzen '.

E-
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5. Y pripade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza vj'kon ak 'chkol'vek práv
a povinností zo Zmluly o poskynutí NFP alebo in ch zml v uzawet]í/ch medzi
Posk}'tovateľom a Prijímatel'om na zák|ade Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy
o niadení záložného práva) z Poskyovatel'a na in ' orgán zastupujrici Slovenskri republiku,
tento orgán automaticky vstupuje do všetk ch práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP' kto4 ch vj'kon mu umož ujri príslušné práwre predpisy SR uprawjrice
jeho p sobnosť aprávomoc.

6. Podĺobnosti spojené s vykonaním jednotlivi'ch rikonov pri prevode alebo prechode práv
a povinností sťr upravené v Systéme finančného riadenia.

ČIánolĺ 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PRoJEKTU

l . Prijímatel' j e povinny nea|izovať schválen]iz Projekt v srilade so Zmluvou o poskynutí NFP
a ukončiť Realizáciu hlarm 'ch aktivít Projektu fuadne a Včas' Prijímatel' je povinn pri
zam 'šl'anej zmene termínu Ukončenia realizäcie hlaur 'ch aktivít Projektu postupovať
v s lade s člrĺnkom odseky 6'2 písm. d) a 6'8 zmluvy . Pri Ukončení rcaIizácie hlavn ch
aktiVít Projektu je Prijímateľ povinn ' preukazať splnenie podmienok Llkončenia realizácie
hlavn 'ch aktivít Projektu v zmysle podmienok vypl ,vajricich z definície Ukončenia
realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu.

2. De Začatia realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlrísení o ĺeaÍizácii
aktivít Projektu (formular VITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinn zaevidovat'do
systému ITMS20I4+ 66 29 dní od začatia prvej hlarĺlej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až
(v) definície Začatia realizácie hlavnj'ch aktivít Projekfu uvedenej v člrĺnku 1 odsek 3 VZP.
,\k Y zva umož uje Začatie rea|izácie hlavn 'ch aktivít Projektu v čase predchádzajricom
rlčinnosti Zmluly o poskytnutí NFP a Prijímatel' skutočne začal s Realizáciou hlaw 'ch
aktivít Projektu pred lĺčinnost'ou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinn , zaevídovať
formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2O l 4+ do
20 dní odo d a nadobudnutia ričinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP'

V prípade' ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Posky,tovatel'ovi Začatie
rea|izácie hlavn 'ch aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia oĺea\izácíi
aktivít Projektu v ITMS 2014+, zaZ,ačatierealizácie hlavn ch aktivít Projektu sa povaŽuje
de 

' 
ktor ' vypl 'va z akceptácie zmeny lermínu Začatia realizácie hlavn 'ch aktiYít Projektu

podľa članku 6 ods. .2 písm. d) bod (i) zĺnluvy, bez ohl'adu na to' kedy s Realizáciou
hlavn 'ch aktivít Projektu Prijímatel' skutočne začal. Ak k zmene termiĺuZačatiarealizácíe
hlaw ch aktivít Projektu na zi <|ade oznámenia zmeny podľa predchádzaj cej vety
nedošlo, za tak 'to de sa považuje de uveden] v prílohe č.2 Zmlwy o posk}tnutí NFP
ako plánovan de Začatia realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu,(prv' de kalendámeho
mesiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou hlar'n ,ch aktivít Projektu Prijímatel'
skutočne začal.

3. Prijímatel'je opravnen ' pozastaviť Realizáciu hlarĺ: ch aktivít Projektu, ak Realizácii
hlavn 'ch aktivít Projektu bráni okolnost'vylučuj ca zodpovednost'(ďalej len ,,oVZ..), a to
po dobu 1nvania ovz. Čas fvania OYZ sa nezapočítava do doby Realízácie hlavn ,ch

aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavn 'ch aktivít Projektu musí byt'ukončená
najnesk r do uplynutia stanoveného obdobia oprárĺrenosti podl"a prár,nych aktov EÚ, t.j.
do 3l. decembra 2023. Posk}'tovatel'na základe oznámenia Prĺjímatel'a o pominutí oVZ
zaberyečí ripralu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskynutí
NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej v'znamnej zmeny podl'a čl. 6 ods.

.2 písm. d) zĺlluvy. Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat,aj v prípade,

ak Poskyovateľ pozastaví poskytovanie NFP z d vodu oVZ (ods. písmeno c) v spojení
s odsekom' l l písmeno b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprár,nen ' pozastaviť Realizáciu hlarĺr 'ch aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Posk}'tovatel' dostane do omeškania:

a) s vykonaním konu alebo posfupu' ktor' realizuje podlä tejto Zmluvy o posk}.tnutí
NFP na jej zaklade alebo v slivislosti s ou sĺím alebo ho realizuje in na to opľár.nen .

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovatel'a;
v prípade, ak tato Zmluva o posk}'tnutí NFP alebo Pnívlre dokumenty ďalebo Pniwe
predpisy SR alebo prárrne akty EÚ nestanowjli lehotu na lykonanie rikonu ďebo
postupu' Prijímateľ je oprárnen] pozastaviť Realizáciu hlavn 'ch aktivít Projektu po
mámom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Posk}tovatel' povinnost'začat'
konať' V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzaj cej vete počíta odo d a
splatnosti ŽoP uvedenej včlánku l32 všeobecného nariadenia. Uveáené neplatí, ak
bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom' V prípade, že Poskytovatel'
vykoná predmetn likon alebo postup, d om, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto rikonu
alebo postupu je Prijímateľ povinn ' pokračovať v Realizácii hlavn 'ch aktivít Projektu
alebo

b) s v'konom finančnej kontroly verejného obstarálania podľa článku 3 VZP, a to po
dobu omeškania Poskytovatel'a.

Doba Realizácie hlavn 'ch aktivít Pľojektu sa v prípadoch uveden ,ch v písmene a) a
v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia
hlarĺl 'ch aktivít Projektu musí by'ukončená najnesk r do uplynutia staloveného obdobia
oprávnenosti podl'aprávnych aktov EÚ, tj. do 3l. decembra 2023'

Prijímateľ Bezodkladne po vzniku oVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nasiala skutočnosť podlä odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi
Poskyovateľovi pozastavenie Realizácie hlavn ch aktivít Projektu spolu s uvedením
d vodov pozastavenia podlä odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku oVZ
podľa odseku 3 aJalebo skutočností podl'a odseku 4 tohto člĺĺnku Prijímatel'v písomnom
oznámení uvedie skutočnosti' ktoré viedli k vzniku oYZ alebo skutočnosť podľa odseku
4, dátum vzniku oYZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnti
dokumentáciu preukazujricu vzník oYZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením
tohto oznámenia Poskyovatelbvi nastávajri činky pozastavenia Reďizácie hlavn] ch
aktivít Projekfu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článkuYZP, to
však neplatí v nasledovn 'ch prípadoch:

a) vprípade d vodov pozastavenia podl'a odseku 3 tohto čliánkq Prijímatel'
Poskytovateľovi jednomačne preukĺíže skorší vznik oVZ a Poskyovatel' tento skorší
vznik písomne akceptuje. V omiĺmení o pozasĺavení Realizácíe hlaw 'ch aktivít
Projektu z d vodov podlä odseku 3 tohto článku VZP Prijímatel' uvedie, či sa
pozastavenie Realizácie hlar,ľl ch aktivít Projektu b ka všetk ch hIavn 'ch aktivít
Projektu alebo iba niektor'ch hlarĺr ch aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie
Realizácie hlavn ch aktivít Projektu t ka len niektor ch hlarn ch aktivít Projektu,
Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotliv ch hlavn ch aktivít' ktori'ch sa
pozaslavenie tj'ka podľa nazw jednotliv ch hlavn 'ch aktivít uveden ch v Rozpočte
Projektu ako tvorí prílohu tejto zrnlury o poskytnutí NFP a v Prílohe č.2 Zmluly
o poskynutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie
hlavn ch aktivít Projektu nie sĺ špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za lo, že

4.
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pozastavenie Sa t]y'ka Všetk]í/ch hlavn ,ch aktivít Projektu, na základe čoho zhl'adiska
opráVnenosti vj'davkov nastávajri ričinky uvedené v odseku 10 prvá Veta tohto čIánku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto článku, došlo k uplynutiu leh t na preplatenie podanej ŽoP,ktoré s stanovené
v Zmluve o poskynutí NFP a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako de pozastavenia

tridsiaty prvj, kalendárny de po uplynutí leh t na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavn ch aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto čIiinku v prípadoch nes visiacich so ŽoP došlo k uplynutiu leh t stanovenych
Zmluvou o poskynutí NFP alebo Pľávnyĺni dokumentmi na vykonanie
zodpovedajriceho konu alebo postupu a Prijímatel" si v oznámení uplatnil ako de
pozastavenia tridsiaty prv' kalendámy de po upIyrutí ti'chto leh t;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavn 'ch aktivít Projekĺu podl'a odseku 4 písmeno
b) tohto článku došlo k uplynutiu leh t stanovenjlch Zmluvou o posk}tnutí NFP alebo
Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajriceho konu alebo postupu
a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako de pozastavenia pm_ kalendámy de po
uplynutí t ,chto leh t (prvi' deri omeškania Posky4ovatel'a).

V prípade, že nejde o oVZ Poskyovatel' písomne oznámi Prijímatel'oví, že vznik OYZ
z d vodov uvedenych v oznámení neakceptuje, v d sledku čoho k pozastaveniu Realizácie
hlavn; ch aktivít Projektu nedošlo.

6' Poskytovatel'jeoprávnenj'pozastaviťposkyovanieNFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zm|lvy o poskynutí NFP Prijímatel'om, a to aŽ do
doby odstránenia tohto porušenia Zo stľany Prijímatel'a,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskynutí NFP Prijímatel'om' ak
Posk},tovatel' neodst pil od Zmluvy o poskynutí NFP, a to aŽ do doby odstránenia tohto
porušenia zo strany Prijímatel'a,

c) v prípade, ak poskynutiu NFP bráni oVZ na strane Prijímatel'a' aÍo až do doby zániku
tejto oko1nosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP r.1'davok

va'ahujitci sa na aktívitu alebo jej časť vykonanri v rámci Realizácie aktivít Projektu pred
t] m, ako došlo k ťrčinkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto článku, a to aj

v prípade, že k l:/naloŽeniu takéhoto vj,davku DodáVatel'ovi došlo aŽ v čase po vzniku
činkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto článku,

d) až do doby' kym vznikne riadnezabezpečeniezeväzkov voči Poskyovatel'ovi srivisiacich
s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čIiínku 13 odsek l VZP,

e) v prípade Začatia trestného sÍíhania za skutok slivisiaci s Realizáciou aktivít Plojektu
alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o posk}1nutí NFP na

Rea]izáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi,
osobám konajricim V mene Prijímatel'a alebo in .m osobám V priamej s vislosti s

Projektom,

I v prípade, ak vznikne Nezrovnalost' alebo podozrenie z Nezrovnalosti na irrowi
konkrétnej Yyzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohl'adu na
porušenie právnej povinnosti Prijímatel'om,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Zo strany
subjektov podl'a článku 12 odsek 1 VZP a Zistenia audiĺu/kontroly predbežne obsahujri
Zistenia, ktoré vyžadujti dočasne pozastavenie poskyovania NFP, bez ohl'adu na
preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímatel'om,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania t ,kajrlceho sa poskynutia pomoci nezlučitel'nej
svnritomym trhom alebo neopráwenej pomoci vnadväznosti na článok l08 Zmluvy
o fungovaní EÚ, najmä konania t .kajrlceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci
podl'a článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) č' z}15/158g, ktor m sa ustanowjli
podrobné pravidlá na uplat ovanie članku l08 zmluvy o fungovaní Eur pskej rinie, alebo
v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutíe, ktorj'm prikazala členskému štátu pozastavit'
aklikol'vek protiprávnu pomoc, k1 m Komisia neprijme ľozhodnutie o zlučitel'nosti
pomoci so spoločn 'm trhom,

i) v prípade, ak poskynutiu NFP brĺírri uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome
kalendámych rokov.

7. Poskyovatel' m že pozastaviť poskyovanie NFP, \,Ťátane všetk ,ch procesov s tym
srivisiacich, v prípade vzniku Nezror.ĺlalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu
ned jde v primeranej lehote posk}4nutej Poskytovateľom, Posk},tovatel' je oprávnen;
v srilade so všeobecn 'm nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzuj cími
Právnymi dokumentmi odst píť od Zmluvy o poskynutí NFP pre podstatné porušenie
Zmluvy o poskynutí NFP alebo vykonať finančn opralu časti NFP.

8. Poskyovatel' oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budri splnené
podmienky podl'a odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia
Prĺjímatel'ovi nastávaj činky pozastavenia poskyovania NFP.

9. Ak Posk},tovatel'pozastaví posk}tovanie NFP wátane všetkych procesov s t 'm stivisiacich
podl'a odseku 6 písm. a), b)' e) alebo g) alebo podl'a odseku 7 tohto článku a v oznámení
o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktor'ch sa pozastavenie
poskytovania NFP ĺ'ka' Zmluvné strany sa dohodlí, že d jde k automatickému
pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Posk}tovatel' sa v takom prípade
nedostáva do omeškania s plnenĺm svojich povinností podľa Zmluvy o posky4nutí NFP
a Prijímatel'ovi nevzniká žiadne právo Z takéhoto ne/konania Posky'tovatel'a, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zárove pre taki, prípad platí a Príjímatel' si je
vedom ' a srihlasí s t ,m, ž v prípade, ak r.rynakladá počas obdobia pozastavenia Projekĺu
v'davky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto Údavky nebudri považované za oprávnené,
pretože nevznikli počas Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno
a) vZP)' resp. nevznikli na podpomé aktivity ktoré vecne slivisia s Realizáciou hlavn1 ch
aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavn 'ch aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto
odseku pozastavená, takto vyraložené v'davky nebudri Prijímatel'ovi preplatené, a to aj
bez ohl'adu na záväzky, ktoré m žu V tejto slivislosti Prijímatel'ovi vzniknrit' najmä
vsrivislosti s jeho zmlum'mi vzt'ahmi sDodáVatel'mi. Ak Posky4ovatel' voznámení
o pozastavení posk}tovania NFP podl'a odsekov písm. a)' b)' e) alebo g) a 7 tohto članku
uviedol konkrétne Aktivity, ktor'ch sa t]ka pozastavenie poskyovania NFP' d sledky
uvedené V tomto odseku 9 sa t,kajri len v oznámení uvedenj'ch Aktivít a nimi
generovanych tl. davkov. Posk},tovatel' je povinn ', ak ho o to Prijímateľ poŽiada,
poskytn ť mu všetku požadovan nevyhnutn sričinnosť v s lade so Zmluvou poskytnutí
NFP na to' aby Prijímatel' bol schopn ' opät' pokračovať v Riadnej Realĺzácii aktivít
Projektu.

1 0. V;iĺdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavn 'ch aktivít
Projektu sa nebudti pokladať za oprávnené v,davky, a to ani v'davky vzt'ahuj ce sa na
podpomé Aktivity vecne s visiace s Realizáciou hlavn 'ch aktivít Projektu V tej časti, ktorá
bola pozastavená. To neplatí pre tie \d'davky realizované Prijímatel'om, ktoré s podl'a
prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod častbu Projektu' ktorej realizácia nebola
pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímatel'a podlä odseku 5 tohto článku VZP.

--Ľĺ
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Zhl'adiska pos denia oprár.nenosti jednotlivého v'davku sa uplatní v. nimka stanovená
v odseku 6 písmeno c) vyššie.

1 1. Ak Prijimateľ má zato' že:

a) odstnĺnil zistené porušenia Zmluly o posk}tnutí NFP, ktoré sri v zrnysle odseku
6 tohto čliínku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Posk}tovateľa,
s vjnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku l 1 nevá'ahuje, za podmianky, ak sričasne nedošlo k porušeniu povinnosti
Prijímatelä, alebo

b) došlo k zaniku oVZ, ktoré sri v zmysle odseku 6 tohto článku prekaŽkou pre
posky,tovanie NFP zo strany Poskyovateľa, alebo

c) odstránil Nezrornalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinn' bezodkladne doručiť Poskyovateľovi oznámenie o odstriínení ästen 'ch
porušení Zmluly o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskyovania NFP
Prijímatel'ovi nebrani in vykonan právny kon alebo akákoľvek povinnost"
Poskytovateľa vypl 'vajlica pre neho z Právnych predpisov SR alebo z prárnych aktov EÚ
alebo zPrárĺrych dokumentov t kajricich sa Nezrovnalosti azároveíl podľa overenia
Poskytovateľa twdenia Prijímatel'a o odsľi{není zisten 'ch porušení Zm|uĺry o poskynutí
NFP zodpovedajli skutočnosti, obnoví Poskyovateľ posk}tovanie NFP Prijímateľovi.
V prípade obnovenia poskytovania NFP z d vodov uveden ch V tomto odseku, písmená a)
a c) vysšie' sa do doby Realizácie hlaw ch aktivít Projektu nezapočítava dob4 počas ktorej
Posk}'tovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavn ch aktivít Projektu
nesmie presiahnuť 3l.12.2023.

|2. Vprípade zániku oYZ podl'a odseku 6. tohto článku VZP saPosky'tovateľ zaväzuje
Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi'

13' Vkaždom momente pozastavenia Realizácie hlarĺr ch aktivít Projekfu zd vodov
existencie prekážky, ktorá má povahu oVZ, je Poskytovatel' oprálrren ' skontrolovať, či
ttvátáÍo Vekážka' a to postupom uveden m v tejto Zmluve o poskytnutí NFP' v Prárnych
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch ĺj'kajlicich sa v konu
kontroly Prijímatel'a Poslqĺtovatel'om. Na ten ličel je Prijímatel' povinn na požiadanie
Poskytovateľa preukáz,ať dodržiavanie všetk'ch svojich povinností vypl vaj cich pre neho
z Právnych predpisov SR, V 'zvy alebo zmluvn 'ch záväzkov ĺ kajricich sa plnenia podľa
tejto Zmluly o posk}tovaní NFP, najmä zmlurn: ch a in 'ch vzt'ahov s Dodávateľom.

14. Učinky oVZ sri obmedzené iba na dobr4 dokial'trvá prekážka, sktorou sli tieto ričinky
spojené ($374 odsek 3 obchodného zrákonníka). Zinikpreki ky,ktorá má povahu oVZ, je
Prijímatel' povinn ' jednoznačne preukázď a oznámiť Poskyovatel'ovi.

Čtánok 9 UKoNČf,,NIf,' ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluw o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo
mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplyrutím doby trvania Zmluvy o
poskytnutí NFP a zaĺove splnenim záv'á.zkov oboch zmlurĺr 'ch stran, čo potwdzuje
schválenie poslednej Následnej monitorovacej sprály Posk}'tovateľom, pričom záv'žvky s,
považujti za splnené podľa článku 7 odseku 7 -2. nnluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zľnluvného vzťahu zo Zmluly o posky'tnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvn ch strán, odstupením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vpovedbu Zrnluly
o poskynutí NFP zo strany Prijímateľa_

4. od Zmluly o poskytnutí NFP m že Prijímateľ alebo Poskyovateľ odstupiť v prípadoch
podstatn ho porušenia Zmluvy o poskynutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmlulĺtou stranou a d'alej v prípadoch, ktoré
ustanowje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné
strany sa dohodli' že pre odstupenie od Zmluvy o poskynutí NFP platia všeobecné
ustanovenia obchodného zákonníka o odstupení od anluly ($344 a nasl. obch. ziík.), ak nie
je v Zmluve o poskynutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvn ch stľrín, ktorj'm sa
nahrádzaj zĺĺkonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

a) Porušenie Zmluvy o posky'tnutí NFP je podstatné, ak strana porušujrica Zmluw
o poskytnutí NFP vedela v čase luawetia Zmluly o poskytnutí NFP alebo v tomto čase
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na čel Zmlu\y o posk}tnutí NFP, ktor
\Yplynul z jej obsahu alebo z okolností, za kÍoÚch bola Zmluva o posk}tnutí NFP
vzavĺetä, že druhá Zmluvnä strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom
porušení Zmluly oposkytnutí NFP alebo vprípadoch, ak tak ustanowje Zm|uva
o posk}tnutí NFP.

b) Na ričely Zmluly o poskynutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP
zo srany Prijímateľa po}aŽuje najmä:

i) vznik tak ch okolností na strane Prijímateľa, v d sledku ktor'ch bude zmarené
dosiahnutie ličelu Zmluvy o posk}tnutí NFP ďalebo cieľa Projektu a sičasne nep jde
oovz,

ii) vznik Podstabej zmeny Projektu, a to v zmyslo podmienok uveden ,ch v Zmluve
o poskynutí NFP (najmä v čtánku 6 zmluly, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5
a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného naĺiadenia a Pnĺvnych
dokumentov, ktoré boli r,ydané pre aplikáciu Podstatnej T\eny zo strany orgánov
zapojen ch do riadeni4 auditu a kontroly EŠIF wátane finančného riadenia, ak boli
Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok posk}tnutia príspevku, ktoré sir uvedené vo
Y zve; za podstaoré porušenie zmluly sa nepovažuje' ak konkrétna podmienka
poskynutia prispevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale in n sp sobom'
ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku odsek 6.l anluvy,
ak udalosť alebo skutočnosť, ktoru Prijímatel' neomámil, je v zrnysle ustanovení tejto
Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zrnluly alebo ak nie je považovaĺá za
podstatné porušenie zmluvy, má tak závažĺle negatívĺy dopad na Realizáciu aktivít
Projektu ďalebo Udržateľnosť Projektu ďalebo ričel Zmluly o poskytnutí NFP alebo
cieľ Projektu, že ju (ich) nemoäo napraviť,

v) posky,tnutie nepravdiv ch alebo zavádza1 cich informácií Poskytovateľovi
v slivislosti so Zmluvou o poskynutí NFP počas rlčinnosti Zmluly o poskytnutí NFP
ako aj včase od podania Žiadosti oNFP Poskyovatel'ovi' ktor ch spoločn m
základom je skutočnost', že Prijímatel' nekonal dobromyseľne alebo v srivislosti
s ĺmito informáciami Prijímatel' vykonal likon v slivislosti s Projektom, ktorj' by
v srilade so Zmluvou o poskynutí NFP pri poskyErutí pravdivj'ch ridajov nebol
oprávnen lykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na zaklade takto
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posk}'tnut ch informácii Poskyovatel'vykonal kon v s vislosti s Projektom' ktorj'

Ĺy i'ut nevykonal; takj/mto konaním je aj uvedenie nepravdiv'ch alebo

zavádzaj'icíchinformácií pre ričely určenia v'šky NFP pri Projektoch generujricich

príjem;

vi)akPrijímatel'nezačnesRealizáciouhlavn 'chaktivítProjektuvlehote3mesiacovod
termínu uvedeného v Prílohe č.2 Zm|uvy o poskytnutí NFP vyjadrujťrceho začiatok

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

zmeny podľa článku 6 ods. .2 písm' d) bod (i) zmluvy'

vii) neuplat uje sa,

víii) porušenie záväzkov t kaj cich sa vecnej ďalebo časovej stránky Realizácie

attĺvĺt ľro.jektu' ktoré majri podstatn ' negativny r'plyv na Projekt' sp sob jeho

rea|izácie, ďalebocieľ Projekiu alebo na dosiahnutie irčelu Zmluvy oposk}tnutí

NFP; ide najmä o Zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktĺVít Projektu Z d vodov

nu ,írun" ľri;ímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod d vody uvedené v članku 8

VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2' zĺnluvy'

nedodľžanie skutočností, poämrenok a|ebo zäv'ázkov t 'kajricich sa Projektu' ktoré

boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov fj'kaj cich sa obstarania tovarov, služieb a prác v ľámci Projektu

sp sobom aza podmienok uveden'ch vo V zve, vZmluve oposky4nutí NFP'

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

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany orgánov

zapojen ,ch do riadenia' auditu a kontroly EŠIF lĺátane Íinančného riadenia, ak boli

zrerejiené, ak ned jde kaplikácii postupu podľa $41 alebo $ 4'la zákona

o príspevku z EŠIF; 

'orušenie 

zäväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu

tonnittu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe

obstaĺávania vzmysle $46 zákona opríspevku zEŠIF medzi Prijímateľom

a Poskyovatel'om' na existenciu kol zie alebo akejkoľvek formy dohody

obmedzujricej sriťaž medzi rispešn m uchádzačom a ostatnj/mi uchádzačmi alebo

spešn á ucĹádzačom a Prijímateľom pri lykonanom Verejnom obstarávaní alebo

ino. io.tup" obstarávania, ktoru identifikoval Poskytovateľ alebo in ,kontroln

aleuo auaitn orgán uveden v članku |2YZP vrámcí vykonávanej kontroly alebo

auditu' bez ohľadu na to' ;i Protimonopoln ' rad rozhodol o porušení zátkona č'

136/200l Z- z. oochrane hospodĺírskej sí]ťaže a o zrnene a doplnení zákona

SlovenskejnarodnejÍadyč.34,7/|990Zb.oorgaĺizáciíministerstievaostatn 
,ch

ristľedn 'ch orgánov štátne.j sprály Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisovalebozákonač.187l2o21Z.z.oochranehospodárskejsliťažeaozmene
u aoptn"nĺ niektor ch zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) m že d jsť kedykoľvek

počas trvania Zmluvy o poskynutí NFP v nadviiznosti na práVoplabé rozhodnutie

príslušnéhoštátnehoorgánualebovnadväznostina\ykonan kontroluPrijímateľa,

Ĺez ohľadu na vj'sledok predchádzajricich kontrol alebo in 'ch postupov

aplikovan ch vo vzťahu k Projektu zo strany Posk}tovateľa alebo iného oprarĺreného

orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Vo alebo in 'sp sob obstarávania podľa

článku 3 YZP ĺa vj'ber Dodávateľa najnesk r-do 3 mesiacov od nadobudnutia

činnosti Zmluvy o poskynutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej

v znamnej zmeny podľa č'lánku ods' 6'2 písm' d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní

oi zrus".iu predchádzajriceho Vo alebo do 45 dní od ukončenia zmluly

s DodáVateľom z predchidzajuceho Vo alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

spnĺw z kontroly/správy z kontroly od Posk}tovateľa vzťahujricej sa

ŕbezprostredne predchádzajricemu Vo, ktorá obsahuje oznámenie Posk}tovateľa

v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ V lehote do 30 dní odo d a doručenia oznámenia o srilade alebo

nesrilaäe predložen ch dokumentov so zákonom o Vo alebo pravidlami uveden 'mí

v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov uprawjricej kontrolu Vo a

obstaĺávania' Systéme riadenia EŠIF alebo v metodick ch pokynoch cKo k Vo

alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začati,verejného obstará!'ania vo

Vesbríku verejného obstarávania' ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym

od vodnením;

xii)aksaprávoplatn ,mrozhodnutímpreukĺížespáchanietrestnéhočínuvsrivislosti
,sProjektom'atonapľíkladvsrivislostisprocesomhodnotenia,v 

beĺužiadostio

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ď bude ako opodstatnená Vyhodnotená

sťaŽnosť smerujrica k olplyv ovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo

kzaujatosti,prípadneaktakétoovplyv ovaniealeboporušovaníeskonštatujliajbez

sťažnosti alebo podnetu na to oprár'nené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Pĺijímateľom podlä článku 2 odsek2'7 zmluvy' ktoré je

konštatované v rozhodnutí Komisie lydanom v nadviiznosti na čIánok l08 Zmluvy

o fungovanĺ EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskyovania NFP zo

strany Posk}tovateľa podl'a člríľrku 8 odsek písmeno h) VZP'

xiv)takékonaniealeboopomenutiekonaniaPrijímateľaaleboin 'chos b'zakonanie

alebo opomenutie ktor ch Prijímateľ zodpovedá v zmysle članku 2 odsek 2 VZP'

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

sUdrŽateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť vzmysle

všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví' že takáto Nezrovnalosť sa povaŽuje

za Podstatné porušenie Zmluvy o posk}'tnutí NFP,

xv) neuplat uje sa

xvi)opakované nepredloženie Žiadosti oplatbu vlehote podl'a članku 5 odsek 5'1

zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek l' článku i0 odsek 1'

;la*u lz odsek 3 tj'chto VZP, naplnenie d vodov uveden ch v članku 2 ods' 2'l0

zmluvy;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskynutiu sluŽieb alebo vykonaniu stavebn 'ch

iĺác' ktoré boli uhradené na ziíklade Preddavkovej platby sp sobom a v lehotách

stanoven'ch zmluvou medzi Prijímatel'om ajeho Dodávateľom vnadväznosti na

článok 5 odsek 5.5 anluvy'

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskynutí NFP

o'načené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy

o posk}tnutí NFP.

c) Podstatn m porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého irkonu zo strany

Prijímatáľa, na ktor j" pot'"Ĺnj' predchádzajirci písomnj' sirhlas Poskyovateľa

u prípud", ák s hlas nebol udelen , alebo ak došlo k vykonaniu takého tikonu zo strany

Prijímatel'a bez žiadosti o tak to suhlas'

d) Porušenie ďalších povinností stanoven ch v Zmiuve o poskytnutí NFP, v právnych
-' 

p..Jpi.*r' SR aprávnych aktoch EU okrem prípadov' ktoré sa podľa Zmluvy
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o posk},tnutí NFP povaäjri za podstatné porušenia, sri nepodstatn m porušením Zmluly
o poskynutí NFP.

e) V prípade podstatného porušeniaZmhlvy o poskytnutí NFP je Zmlu!,ná strana oprárnená
od Zmluvy o poskynutí NFP odstupiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o lomto
porušení dozvedela- Prijímatel' berie na vedomie, že s ohl'adom na právne postavenie
a povinnosti Poskyovatel'a, m že lykonaniu odst penia od Zmluvy o poskynutí NFP
ptedchádzať povinnosť lykonať kontrolu u Prijímatel'a, prípadne povinnosť rea|izovať
iné osobitné postupy a likony. Z uvedeného d vodu preto Prijimateľ srihlasí s ĺj'm, že na
rozdiel od štandardnej obchodno-práwej praxe, pri odshipení od Zmluly o poskytnutí
NFP pojem ,,bez zbytočného odHadu" zahr a dobu' po ktoru sri v priamej nadväznosti
vykonávané kony Posk}tovateľom podl'a predchádzajricej Vety. V prípade
nepodstatného porušenia Zm|uvy oposkytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená
odstupiť, ak strana, ktorá je v omeškaní' nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktoľá jej na to bola poskytnutá vpísomnom vyzĺaní. Aj vprípade
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmlurĺlá strana oprár':rená poskytnriť
dodatočnli lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani
poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedoĺj'ka toho, Že ide o podstatné porušenie
pqvinnosti ($345 odsek 3 obchodného zrákonníka).

Í) odstlipenie od Zmluvy o poskynutí NFP je činné d om doručenia písomného
oznámenia o odstupení od Zmluvy o poskytnutí NFP dnlhej Zmluvnej strane' Na
doručovanie sa Vzt'ahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluwej stany bráni oYZ, je dr láZmlur,ná shana oprárnená
od Zmluvy o poskytnutí NFP odstupiť len ltedy, ak od vzniku oVZ uplynul aspo jeden
rok. V prípade objektírĺrej nemožnosti plnenia (nezwatn$, zinik predmetu Zmluvy
oposkynutí NFP apod.) sa ustanovenie predchádzajlicej Vety neuplatní aZmluvné
strany $i opnĺrmené postupovať podľa pľíslušn 'ch ustanovení obchodného zákornika
a podpome občianskeho zákonníka.

h) V prípade odsĺipenia od Zmluvy o poskynutí NFP zostávajri zachované tie práva
a povinnosti Posk}tovatel'a, ktoré podľa svojej povahy majri platiť aj po skončení Zmluvy
o poskynutí NFP, a to najmä pravo a povinnosť požadovať wátenie posk}'tnutej čiastky
NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP,
ustanovenia uvedenév článku7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluly o posky,tnutí NFP
podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluly o poskynutí NFP v d sledku
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatel'a, Zmluvné strany s hlasia'
Že nejde o porušenie Zmluly o poskynutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstupenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinn ' na zák|ade
žiadosti Poskytovateľa wátit'NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímatelä sa uplatní
aj vtedy, ak sa vjednotlivom článku Zmluvy o posk},tnutí NFP označujrlcom podstatné
porušenie Zmluly o poskytnutí NFP v'slovne neuvádza' že Pľijímatel' je povinn wátiť
NFP alebo jeho časť.

Prijímatel' je opráwen ' Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z d vodu, že nie je schopn
rea|izovat'Projekt tak, ako sa na Realiáciu aktivít Projektu zaviaza| v Zm|uve o posk}.tnutí
NFP, alebo nie je schopn ' dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímatel' srihlasí s tm, že podaním
v'povede mu vzniká povinnosť wátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku l0
YZP zapodmíenok stanoven 'ch Posk ovateľom v žiadosti o \Ťátenie. Po podaní v'povede
m že Prijímatel' tuto vziať spät' iba s písomn]ŕm gihlasom Poskyovatel'a. V 'povedná doba
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je jeden mesiac odo d a, kedy je vjpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia
v povednej doby Zmlu'né strany vykonajri likony smerujrice k vysporiadaniu vzájomn 'ch
pnív a povinností, najmä Poskytovatel' r,ykoná rikony vďahujrice sa k finančnému
r'ysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstupení od Zmluvy o poskytnutí NFP
a Prijímateľ je povinn poskytn t' všetku potrebnĺr sičinnosť. Zmluva o posky,tnutí NFP
zaniká uplynutím vpovednej doby s v'nimkou ustanovení, ktoré nezanikajli ani v d sledku
zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odsfiipení od zrnluly v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto
článku.

Clánok 10 !rySPoRIADANIE FINANčNÝCH vZŤAHov

l . Prijímateľ sa zavžlzuje:

a) wátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nelyčerpal podľa podmienok Zmluly
o poskytnutí NFP, alebo ak nezr!čtoval celri sumu poskytnutého pľedfinancovania
alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzov zisk; suma neprevyšujrica
40 EUR podľa $ 33 odsek 2 zákona o prĺspevku z EŠIF sa uplatní na rihrnn sumu
celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti zposkynutj'ch zálohov ch
platieb alebo z posk}fuur'ch predfinancovaní,

b) vrátiť prostriedky poskynuté omylom; suma neprev$ujrĺca 40 EUR podľa $ 33
odsek 2 zĺíkona o príspevku z EŠ]F sa v tomto prípade neuplat uje,

c) Wátiť NFP alebo jeho čast', ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí
NFP a porušenie povinnosti znmená porušenie finančnej disciplíny podlä $ 3l
odsek l písmena a)' b), c) zákona o ĺozpočtovj'ch pravidlách; suma
neprevyšuj ca 40 EUR podľa $ 33 odsek 2 zakona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na vyplaten ' NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na hrnnri sumu
celkového NFP ďebo jeho časť neaičtovan ch zálohov ch platieb alebo
prďfinancovaní,

d) !Ťátiť NFP alebo jeho čast'' ak v srivislosti s Projektom bolo porušené
ustanovenie Prárneho predpisu SR alebo práweho aktu EÚ (bez ohľadu na
konanie alebo opomenutie Prijímatelä alebo jeho zavinenie) a toto porušenie
znamená Nezľolĺtalosť a nejde o porušenie finančnej disciplínypodľa $ 3 1 odsek
l písmena a) b)' c) Zžkona o rozpočtov ch pravidlách alebo o zmluvn pokutu
podl'a člrínku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skutočnosti, že za Nezromalosť sa
povaŽuje také porušenie podmienok poskynutia NFP' sktorjrn sa spája
povinnosť wátenia NFP alebo jeho časti, v prípade' ak Prijímatel' tak/to NFP
alebo jeho časť newáti postupom stanoven1m v odsekoch 3 až 8 tohto članku
VZP' bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o posky'tnutí NFP aplikovat,
ustanovenie druhej vety $ 31 odsek '7 Zákona o rozpočto\. ch pravidlách; suma
neprevyšuj ca 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zrákona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na hmnĺr sumu Nezrormalosti,

e) !Ťátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímatel'porušil pravidlá a postupy verejného
obstaĺávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na v sledok verejného
obstarávania alebo pravidlá a postupy vďahuj ce sa na obstarávanie služieb,
tovaÍov a stavebn: ch prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zĺíkon o Vo; sma
neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zäkona o príspevku z EŠIF sa uplatní
naposkynut NFP alebojeho časť,

f) wátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil ziíkaz nelegálneho zamestnávania podl'a $
33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neplevsujrica 40 EUR podľa $ 33
ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnut NFP alebo jeho čast',
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9 wátiť NFP alebo jeho časť v in 'ch prípadoch, ak to ustanowje Zmluva
o posk}tnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zm|wy o poskynutí NFP v zmysle
článku 9 YZP zd vodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskynutí NFP;
suma neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa
uplatnĺ na posk},tnut ' NFP alebo jeho časť,

h) lr'átiť čist .príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projekĺĺ alebo
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vyvoreny príjem podl'a
članku 6l všeobecného nariadenia; wátiť inj' čis!'príjem z Projektu v prípade,
ak bol počas Realízácie aktivíÍ Projektu vytvoren ' prĺjem podl'a článku 65 odsek
8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2
zákona o príspevku Z EŠIF sa v tomto prípade neuplat uje,

i) odviesť nos z prostľiedkov NFP podl'a $ 7 odsek 1 písmeno m)
zžkona o rozpočtov'ch pravidlách vzniknut nazik|ade ročenia poskytnutého
NFP (ďalej len,,vynos"); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom
záIohovej platby ďalebo predfinancovania; suma neprelyšujrlca 40 EUR podl'a $

33 odsek 2 zátkonao príspevku z EŠIF sa V tomto prípade neuplat uje,
j) ak to určí Posk}'tovatel', vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ

nedosiahol hodnotu Meratel'ného ukazovatel'a Projektu uvedenej v Schválenej
Žiadosti o NFP s odch;-llkou presahuj cou 5% oproti schválenej hodnote, a to

timerne so zníŽením hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu vo vzt'ahu k t; m
hlavn 'm Aktivitám, ktoré prispievaj k dosiahnutiu znižovaného Meratel'ného
ukazovatel'a Projektu. Sp sob v'počtu sumy, ktoru má Prijímatel' vrátit' podl'a
tohto ustanovenia, Zvereyni Poskyovatel' na svojom webovom sídle. Suma
neprevyšuj ca 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zakona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na posk}tnut NFP alebo jeho čast''

k) wátit'preplatok vzniknury nazák|ade z čtovania Preddavkovej platby najnesk r
spolu s predložením dopl ujticich ridajov k preukiízaniu dodania predmetu
plnenia.

V prípade vzniku povinnosti odvodu vj,nosu podl'a odseku l písmeno. i) tohto článku
VZP sa Prijímatel" zaväzuje odviesť u.iunos do 3 1. januára roku nasledujriceho po roku,
v ktorom vzniko1 vynos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za ličtovné
obdobie) podl'a odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prĺjímatel'Zaväzuje Vrátit'čist ,

príjem do 31. januára roku nasledujriceho po roku, vktorom bola zostavená ričtovná
závierka alebo ak sa na Prijímatel'a vzt'ahuje povinnost' overenia ričtovnej závierky
audítorom v s lade s ustanoveniami zákona o írčtovníctve o overovaní ričtor'rrej závierky
audítorom po roku, v ktorom bola ričtovná závierka audítorom overená. Prijímatel' sa
zavázuje oznžnĺť aj cez verejn čast' lTMS20l4+ Posky4ovatel'ovi príslušn sumu
v nosu alebo čistého príjmu najnesk r do 16. januára roku nasleduj ceho po roku,
vktoromvznikolv nos,resp.vktorombolaZostavená čtovnázávierka,resp.Vktorom
bola r]čtovná závierka overená audítorom apož|adat' Posky'tovatel'a o informáciu
k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu rn_i'nosu (napr. č. čtu, Variabiln]
synbol)' Posk}.tovatel' Zašle nito infomáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii
rihrady Prijímatel' uvedie variabiln ' symbol, ktoď je automaticky generovany systémom
ITMS20l4+ a je dostupny Vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímatel'vráti čist 'príjem
alebo odvedie v'nos Riadne a Včas v s lade s ľ,mto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až
7 tohto článku VZP sa nepoužij . Ak Prijímatel' čist] príjem alebo vynos Riadne a Včas
nevráti, resp. neodvedie, Posk},tovatel' bude postupovat' rovnako ako vprípade
povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzníknutej podl'a odseku 1 písm. a) až g) a písm.

4.

j) tohto článku VZP a na Prijímatel'a sa ustanovenia o \Tátení NFP alebo jeho časti podl'a
odsekov 3 až7 ÍohÍo článku VZP vztähuj rormako.

Ak nie je NFP alebo jeho časť lľáten ' z d vodov uveden ,ch v odseku l tohto článku VZP
iniciatívne zo strany Prijímatel'a, sumu lĺátenia NFP alebo jeho časti stanoví Posk}tovatel'
v ŽoV, ktoru zašle Prijímatel'ovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2O14+'
K záväznému uplatneniu nároku Poskyovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe
ŽoY d,ochádzazverejnením ŽoV Posk}tovateľom vo verejnej časti ITMS2O14+. Prijímatel'
je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2O14+ infomovan ,automaticky generovanou
notifikačnou elektronickou správou zo systému ITM32014+ zaslanou na e-mailoui adresu
kontaktnej osoby. Poskyovateľ v ŽoV uvedie vj,šku NFP, ktoru má Prijímateľ wátit' a
zárove určí čísla ričtov, na ktoré je Prijímatel' povinn ' wátenie Vykonat'..

Prijímatel' sa zavázuje wátiť NFP alebo jeho čast' uveden v ŽoV do 60 dní odo d a
doručenĺa ŽoV Prijímatel'ovi vo verejnej časti ITM520l 4+. De doručenia vo verejnej časti
ITMS2O14+ je totožn 's d om prechodu ŽoV do staw,,odoslan 'dlžníkovi" V systéme
lTMS2o14+' D om nasledujricim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2Ol4+
začína pl1nriť 60 d ová lehota splatnosti. Preplatok vzniknu! na zák|ad.e ajčtovania
Preddavkovej platby je Prijímatel' povinn ' wátiť najnesk I spolu s predložením
Dopl ujticich dajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímatel' tieto
povinnost' nesplní, ani ned jde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade
plnenia, Posky4ovatel':

a' oznámi porušenie pravidiel apodmienok uveden ,ch vZmluve oposkytnutí
NFP, za ktor'ch bolo NFP posk}'tnut , príslušnému správnemu orgánu (ak ide
o porušenie finančnej dísciplíny) alebo

b. oznámi porušenie pravídiel a podmienok uveden 'ch v Zmluve o poskynutí
NFP, za ktor' ch bolo NFP poskynut ' Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo

c. postupuje podľa $ 4l odsekov 2 až 4 a|ebo $ 4la odsek 2 zákona o príspevku
z EŠIF alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civiln 'sporov,poriadok) a uplatní
pohľadávku na vráenie NFP alebo jeho časti uvedenej vŽoY na prĺslušnom
orgáne (napr. na sride).

Prijímatel' realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na čet; Prijímatel', ktorj,
je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje Vrátenie NFP alebo jeho časti fomou platby
na ričet alebo formou rozpočtov ho opatrenia v silade so žíadostbu o wátenie finančn ,ch

prostriedkov.

Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na čet je Prijímatel'povínn '

uviest' variabiln' symbol, ktor'je automaticky generovan systémom ITMS2O14+ a je
dostupn 'vo verejnej časti ITMS2014+.

Vrátenie NFP alebo jeho časti fomou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímatel', ktor. je
štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS20l4+.

Pohl'adávku Poskytovatel'a voči Prijímatel'ovi na wátenie NFP alebo jeho časti a
pohl'adávku Príjímateľa voči Poskytovatel'ovi na posk}tnutie NFP podl'a Zmluvy
o poskynutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmíenok $ 42 zákona o príspevku
z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu ned jde z d vodu nes hlasu Posky'tovatelä,

2..

5.

6.

'7

8.

13Ú
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Prijímatel' je povinn;i vráĹit'sumu určenu v ŽoY uŽ doručenej Prijímaĺel'ov podl'a odsekov
3 až 7 tohto čIánku YZP do l 5 dní od doručenia oznámenia Posk}tovatel'a, že s lykonaním
vzájomného započítania nesrihlasí alebo do uplynutia doby splatností uvedenej v ŽoV,
podl'a toho, ktorá okolnost'nastane nesk r. Ustanovenia odsekov 3 až'7 tohto článku VZP
sa pouŽij primerane.

9. Ak Prijímatel'Zistí Nezrovnalosť stivisiacu s Projektom, zaväzuje sa

a. najnesk r do 3 dní t to Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľoví,
b. predložiť Posky4ovatel'ovi príslušné dokumenty r'kajrice sa tejto NezrovnaloSti

a

c. lrysporíadat' tlito Nezowalost' postupom podl"a odsekov 3 až 8 tohto článku
VZP; ustanovenia t; kaj ce sa ŽoV sa nepoužijri.

Uvedené povinnosti má Prijímatel' do 31.08.202'1. Táto doba sa predĺŽi ak nastanri
skutočnosti uvedené Včlánku l40 všeobecného nariadenia, ato očas tľVania t] chto
skutočností.

10. V prípade wátenia NFP alebo jeho časti Z vlastnej iniciatílry Prijímatel'a, Prijímatel'pľed
realizovaním hrady oznámi Posk}'tovateľovi vj'šku wátenia prostredníctvom verejnej
časti ITMS2014+ (z d vodu evidencie pohl'adávky na strane Posky,tovatel'a). Následne pri
realízácii hrady Prijímatel' uvedie správny variabiln symbol automaticky generovanjl

Systémom ITMS2Ol4i'' kton je dostupnj' vo verejnej časti ITMS2Ol4+.

Ak Prijímatel'newáti NFP alebo jeho časť na správne tičty alebo pri uskutočnení hrady
neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovan variabiln symbol, príslušn
záväzok PnjimaÍel'a zostáva nesplneny a finančné vzťahy voči Poskyovatel'ovi sa
pov aŽuju za nelysporiadané.

12. Proti akejkoľvek pohl'adávke na wátenie NFP ako aj proti ak ,mkol'vek in 'm pohľadávkam
Poskytovatel'a voči Prijímatel'ovi vzniknut ,ch z akéhokol'vek právneho d vodu Prijímatel'
nie je oprávnen . jednostranne Započítat' aklikol'Vek svoju pohl'adáVku.

13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podl'a odseku 4
tohto čIánku VZP sa uplatní 120-d ová lehota, ak čo i len de p vodnej o_d ovej lehoty
pripadne na obdobie krízovej situácie podl'a $ 56 ods' l zákona o príspevku z eŠlF, inak
platí 60_d ová lehota splatnosti na wátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-

d ovej lehoty je totožn]í/ s d om sprístupnenjaŽoY v ITMS 2014+, t. j. začiatok plyrutia
lehoty sa nemení.

Článoľ l1 UčToVNiCTVo A UCHoVÁVANIE ÚČTo\.T.,ĺEJ DoKUMENTÁCIE

Prijímatel', kton je ričtovnou jednotkou podl'a zákona č. 431/2002 Z. z. o ličtovníctve
v znení neskorších predpisov sa zaväzuj čtovat'o skutočnostiach t]i/kajrlcich sa projektu

a) na ana1}'tick]i/ch ričtoch v členení podl'a jednotliv. ch projektov alebo
V anal}tickej evidencii Vedenej V technickej fome2 v č1enení podl'ajednotliv_ ch

rPojemtechnická fomajedefinovanjl v $ 3l ods' 2 písmeno b) zákonač. 43)J2002z. z o čtovníctve v
znenĺ neskorších predpisov.
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projektov bez vytvorenia anal}'tickj/ch ričtov v členení podl'a jednotlivj,ch
projektov, ak rjčtuje v sristave podvojného ričtovníctva,

b) v čtovn1 ch kníhách podl'a $ 15 zákona č. 43112002 Z. z o ilčtovnictve
v znení neskorších predpisov so slovn1 m a číseln 'm omačením Projektu v
čtovn 'ch zápísoch, ak ričtuje v srístave jednoduchého ričtovníctva.

Prijímatel', ktori.nie je ričtorĺrou jednotkou podlä zákona č. 43112002 Z. Z. o čtovníctve
v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a v.ildavkov
(pojmy definované v $ 2 odsek 4 zákona č.43112002 Z' z. oičtovníctve vznení
neskorších predpisov) ĺ.kaj cich sa Projektu v ričtowr 'ch knihách podl"a $ 15 odsek l
zákona č. 431/2002 Z. z. o učtovnictve v znení neskorších predpisov (ide o ričtovné knihy
používané v s stave jednoduchého ričtovníctva) so slovn;fun a číseln m označením
Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápĺsov
a sp sob oce ovania majeĺku azáviazkov sa primerane použijr! ustanovenia zákona č.
43112002 Z. z. oitčtovnictve vznení neskorších predpisov oričtovn 'ch zápisoch,
čtorĺrej dokumentácii a sp sobe oce ovania.

Záznamy v tičtovníctve musia zabezpečiť ridaje na ťlčely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb
a ul'ahčiť proces overovania a kontroly v. davkov zo srany príslušn 'ch orgánov.

Prijímateľ uchováva a ochra uje čtovnri dokumentáciu podl'a odseku 1, evidenciu podl'a
odseku 2 a in dokumentáciu f'kajricu sa Projektu v srilade so zákonom č. 431l2OO2 Z. z.
o čtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v čIánku l9 VZP.

V stivislosti s plnením povinností Posk},tovateľa podl'a článku 72 všeobecného
nariadenia, Posk},tovatel'dohodne s Prijímatel'om sp sob monitorovania čisľ'ch príjmov
z projektu podl'a článku 6 l všeobecného nariadenía a vedenia záunamov u Prijímatel'a, a
to na ričely zdokladovania a preukázania skutočností t .kajlicích sa čistého príjmu
z Projektu uveden 'ch v Následn 'ch monitorovacích správach.

Ak má Prijímatel' sídlo alebo miesto podnikania mimo rizemia Slovenskej republiky, je
povinn1 viest' čtovníctvo t 'kaj ce sa posky,tovania príspevku podl'a právneho poriadku
štátu, na uzemí ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

2.

J.

4.

6.

7. neuplat uje sa.

Článok 12 KoNTRoLA/ AUDIT

1. opľávnené osoby na u_i'kon kontroly/auditu sri najmä:

a. Posk}tovateľ a ním poverené osoby,

b. Útvar vnrĺtorného auditu Riadiaceho orgiínu alebo SprostredkoVatel'ského orgánu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyšší kontroln ' rad SR a ním poverené osoby,

d. orgrín auditu' jeho spolupracujĺtce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby
poverené na rl- kon kontroly/auditu,

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

f. orgŕn zabezpečujrici ochranu finančn 'ch záujmov EÚ,
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g' osoby prizvané orgánmi uveden; mi v písmenách a) až | v s lade s príslušn 'mi
práw;mi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie sťrhrn činností Posk}tovatel"a a ním prizvanych os b, ktor'mi
sa overuje plnenie podmienok poskynutia NFP v s lade so Zmluvou o posky4nutí NFP, srilad
nárokovanych finančn ch prostriedkov/deklarovan ch v'davkov a ostatnych dajov
predloŽen ch zo strany Prijímatel'a a s visiacej dokumentácie s právn1mi predpismi SR
a právnyni aktmi EÚ, dodržiavanie hospodrírnosti, efektívnosti, činnosti a riče]nosti
poskynutého NFP, d sledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít
Projektu, vrátane dosiahnut ,ch hodn t Meratel'n ,ch ukazovateľov Projektu a d'alšie
povinnosti stanovgné Prijímatel'ovi v Zmluve o poskynutí NFP. Kontrola Projektu je
vykonávaná v slilade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou
administlatíVnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste.
V prĺpade, ak s kontrolou lrykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly
povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí
Poskyovalel'Prijímatel'ovi návrh čiastkovej správy zkontroly/ návrh správy zkontroly,
pričom Prijímatel'je oprávnen , podať v lehote určenej oprármenou osobou písomné námietky
k zistenym n dostatkom, navrhnurym odporučaniam, k na predloženie písomného zoznamu
opatrení prijatych na nápravu zisten; ch nedostatkov a na odstránenie príčin ĺch vzniku (ďalej
lcn ,,prijaté opatrenia") a k lehote na splnenie prijat 'ch opatrení, uvedenym v návrhu
čiastkovej správy alebo v návrhu sprá\y Z kontroly. Po zohl'adnení opodstatnen ch námietok
(za predpokladu, Že Prijímatel'zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Posky,tovatel'
Prijírnatel'ovi čiastkow sprálu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky
ná]ežitosti uvedené V $ 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sri
skončené d om zaslania správy Prijímatel'ovi. Zaslaním čiastkovej správyje skončená tá čast'
kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa ľ'ka. Ak je kontrolďaudll zastavenálzastaveny
z d vodov hodn; ch osobitného zretel'a kontrolďaudit alebo ich časť je skončená'/skončeny
vyhotovením záznamu s uvedením d vodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi
nezasiela, ak medzičasom zanikol.

Prijímatel' sa zaväzuje, že umožni vjzkon kontroly/auditu zo strany oprávnenych os b na
vjlkon kontroly/auditu v zmysle príslušn 'ch právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,
najmä zákona o príspevku z EŠIF' zákona o finančnej kontrole a audite atejto Zmluvy
o posk}4nutí NFP'

Prijírnatel' je počas r4 konu kontroly/auditu povinn ' najmä preukázat' oprávnenost'
vpaloŽen ,ch v davkov a dodrŽanie podmienok poskynutia NFP v zmysle Zmluvy
o poskynutí NFP a príslušn1ch právnych predpisov'

Prijímatel'je povinn , zabezpečit'prítomnost' os b Zodpovednych za Realizáciu aktivít
Projektu, V}'tvoriť primerané podmienky na riadne a včasné lykonanie kontroly/auditu,
zdržať sakonnia, ktoré by mohlo ohroziť začalie a riadny priebeh v_|'konu kontroly/auditu
a plnit' všetky povinnosti, ktoré mu vryplyvajÚ' najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite'

oprávnené osoby na il. kon kontroly/auditu m žu q/konat'kontÍolu/audit u Prijímatel'a
kedykol'vek od ričinnosti Zmluvy o poskynutí NFP až do uplynutia leh t podl'a článku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺzi v prípade, ak nastan skutočnosti uvedené
v článku l40 všeobecného nariadenia, a to o čaS trvanla t]í/chto skutočností. Poskytovatel'je
oprármeny prerušiť plytutie leh t vo vzt'ahu k rn_ konu kontroly žiadosti o platbu formou
administratĺvnej finančnej kontroly pred jej uhradenímiz čtovaním V prípadoch StanoVen ch
článkom 1 32 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7

8.

osoby oprávnené na v.y'kon kontroly/auditu majri práva a povinnosti upravené najmä
v zákone o finančnej kontrole a audite, Wátane právomoci ukladat' Sankcie pri porušení
povinností zo strany Prijímatel'a.

Prijímatel'je povinnjz prijať opatrenia na nápraw nedostatkov zisten;y'ch kontroloďauditom
v zmysle čiastkovej spráVy Z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej
opľárĺrenymi osobami na r.ykon kontroly/auditu. Prijímatel' je zárove povinny zaslat'
osobám oprávnen 'm na v,kon kontroly/auditu avždy aj Posk},tovateľovi, ak nie je
v konkĺétnom prípade osobou lykonávajricou kontrolďaudit, písomn ' zoznam pnjatych
opatrení prijat'. ch na nápravu zisten 'ch nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z
kontroly/správe zkontroly/auditu ana vyzl,u Posk}tovatel'ďin 'ch oprávnenjzch os b na
u. kon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujricu splnenie prijat] ch opatrení.
Plnenie informačnej povinnosti Prijímatel'a podl'a článku 4 odsek 7 prvá Veta VZP (v časti
t ,kajticej sa povinného informovania o zisteniach oprávnenych os b na v.izkon

kontroly/auditu, prípadne in 'ch kontľoInych orgánov) platí V n zmenenom rozsahu, pričom
tam uvedená informačná povinnosť Prijímatel'a m že bl podl'a okolností konkrétneho
prípadu čiastočne alebo plne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajricej vety.
Prijímatel'je zárove povinn;i' prepracovať a predložit' v lehote určenej oprávnenou osobou
písomn ' zoznam prijat;ĺch opatrení, ak opráwená osoba lyžadovala jeho prepracovanie a
predloženie.

Právo Posky4ovateľa alebo os b uvedenych v odseku 1 tohto článku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadn}m ustanoVením tejto Zmluvy o poskytnutĺ
NFP. Uvedené právo Posky4ovatel'a alebo os b uvedenych v odseku 1 tohto člĺínku sa
vztähuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu t ,ch isĺ_ ch skutočností, bez ohl'adu na
druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sri Poskyovatel'
alebo osoby uvedené vodseku l tohto článku wazané iba platn1 mi právnyĺni predpismi
a touto Zmluvou o posk},tnutí NFP' nie však závermi predchádzaj cich kontrol/auditov. T] m
nie sli nijak dotknuté povinnosti (t 'kaj ce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia)
vypl 'vaj ce z t 'chto predchádzajricich kontrol/auditov. Povinnost' Prijímatel'a vrátit' NFP
alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplyrie z v,sledku vykonanej kontroly/auditu
kedykol'vek počas činnosti Zmluvy o posk},tnutí NFP, nie je dotknutá v_ sledkorĺ
predchádzaj cej kontroly/auditu.

10. Prijĺmatel'berie na vedomie, Že Posky4ovatel'pri získavaní informácií o Projekte využiva a1

osobitn nástroje v}tvorené inštitliciami/orgánmi EÚ alebo SR, \Ťátane nástroja ARACHNE,
a to najmä za čelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančn 'ch záujmov. Prljímatel'
srihlasí s t1y'm, aby ridaje t'kaj ce sa Projektu, ktoré poskytne Posk},tovateľovi' boli s čast'ou
systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zárove zav'azuje
poskyntiť Posk}'tovatel'oví akékol'vek dopl ujrice informácie, ktoré bude Posk}tovatel'
poŽadovat' v s vislosti s prešetrovaním informácií získan ,ch v riimci systému ARACHNE.

Clánok 13 POISTENIE MAJETKI]

Ak Poskyovatel' vo Vyzve alebo počas ričinnosti Zmluvy o poskynutí NFP určí, že
Prijímatel'bude povinn1 zabezpečiť bud cu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
Prijímatel' sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytn ť vo ťorme, sp sobom aza
podmienok stanovenych vo Y zve' v Prármych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí
NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom qužitia zá|ožného práva

9.

3.

4.

5.

6.

ZABEZPEčENIE PoHĽADÁVKY,
A ZMLUVNÉ PoKUTY
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(v) iné Posk}tovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty

analogicky za splnenia podmienok (ii) aŽ (iv)' ak nepatria v lučne
Prijímateľovi,

g) ak s zálohom hnuteľné vecí, Príjímatel'je povinn ' oznamovať Poskyovatel'ovi
kaŽdli zmenu miesta, kde sa nachádzajri do troch kalendárnych dní po vykonaní
zmeny a sričasne je povinn ' do troch kalendárnych dní omámiť Poskytovateľovi
ich sričasné miesto \d,skytu, ak o to Poskyovateľ požiad4 inak sa predpokladá
že sa nachádzajri v mieste Realizácie Projektu,

h) Posky'tovatel'musí byt'záložn m veritelbm prvfn v poradí (t.j. ako prednostni'
záložn veriteľ).

ALEBo V PRÍPADE UVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) okrem podmienok uveden 'ch pte ziadenie a vznik záložného práva podľa písm.
a) až ď tohto odseku, sa pre zriadenie avznik zá\ožného práva vProjekte,
ktorého aspo časť Celkov ch oprawen 'ch v'davkov ďalebo aspo časť
Neoprávnen 'ch v'davkov je fi nancovaná prostredníctvom riveru poskynutého
Financuj cou bankou a Prijímatel' poskytuje na zabezpečenie svojÍch záväzkov
zo Zm|uly o posk}.tnutí NFP a zo Zmluly o vere rowalc' záloh pre
Posk}tovatel'a aj pre Financujricu banku, uplatnia aj všetky nasledowé
podmienky:

(D Financuj ca bankaziadi záložnéprávo ako prednostn zá|ožnj,
veritel'. V takom prípade Poskyovatel" zriadi záIožné préĺvo ako
záložny veriteľ druh v poradí. Financujrĺca banka si m že
niadiť zá|ožné právo aj v ďalšom poradí, za ričelom
zabezpeč,enia in 'ch pohľadávok Financujiicej banky, ako si
pohl'adávky zo Zmluly o vere.

(iD Prijímatel' sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzaj ceho
písomného sťrhlasu Poskyovatel'a a Fínancujricej banky
nezaťaží záIoh zriadením d'alšieho záložného práva v prospech
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel" je
povinn ' wátiť NFP alebo jeho časť v s lade s článkom l 0 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na níadenie zá|ožného právaza
čelom zabezpečenia azap|atenia in ch pohl'adávok

Financujricej banky' ak má táto s Posk},tovateľom uzatvorenii
Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iiD Zmluvné stfany sa dohodli, Že:

1. porušenie Zmluvy o vere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odst penie FinancujricejbankyodZmluvyo vere,alebo

3' vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujricej
banky zo Zmluvy o rivere,

ktoré:

sl Žro

alebo in m vhodn m zabezpečovacím prostriedkom, kton_y'm m že by'vsrilade s $ 25
odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky posky4ovatel'om od prijímateľa.
Pre zriadenie avzník záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky
slrižiace pre zabezpečenie záväzkov vypl 'vajricich zo ZmIuvy o posk}tnutí NFP platia
všetky nasledovné podmíenky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe prálĺeho konu' kton pre
vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá obchodn zákonníka alebo
občiansky zákonník,

b) za kumulatívneho splnenia všetk 'ch podmienok uveden ,ch v tomto odseku 1

zálohom m že bl buď majetok nadobudnut 'z NFP alebo iné veci, práva alebo
majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

c) k hnuteľn m alebo nehnutel'n m veciam, ktoré tvoĺa zäIoh, musí by' vlastnícke
právo riplne majetkovo_právne vysporiadané; lo znamená, že je známy vlastník,
resp. všetci spoluvlastnĺci veci a sĺlčet ich spoluvlastníckych podielov k veci,
ktoráje predmetom zálohu, je l/1,

d) zriadeníu záložného präva m6že d jst' aj postupne, a to v prípade postupného
lryplácania schváleného NFP'

e) hodnota Zálohu musí by,t'rovná alebo lyššia ako sťrčet uŽ vyplateného NFP a tej

časti NFP, ktoru Prijímatel'žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade
spolufinancovania Projektu zo strany Financuj cej banky, hodnota zálohu musí
zahi ať aj v'šku pohl'adávky banky na in ' ako Prekle ovací ver' t.j. ktorá sa
automaticky neznížuje v prípade rihrady NFP alebo jeho časti o t to uhradenri
sumu v zmysle pravidiel lypl vajticich zo Zm|uvy o spolupráci a spoločnom
postupe medzi bankou a orgánmi zastupuj cimi Slovenskri republiku' To
znamená, Že v prípade postupného zriaďovania záIožného práva, je jednou
z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia zá|ožného pĺäva
zabezpečujriceho aj hito ešte nevyplaten časť NFP, ktorá bola obsiahnutá
vkonkrétnej ŽoP Pijímatel'a (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vyššie uveden 'ch pravidiel,

f) zálohomm žuby:

(i) veci vo v'lučnom vlastníctve Prijímatel'a, práva alebo iné
majetkoVé hodnoty patriace v'lučne Prijímateľovi, alebo

(iD veci v spoluvlastníctve Prijímatel'a za podmienky, že záIožcom
bude aj druh 'spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí by4'

dosiahnut ' stihlas väčšiny so zriadením zá|ožného práva na záloh
počítan . podl'a Velkostí podielov spoluvlastníkov veci' ktorá je
zálohom, alebo

(iiD Vecí vo vlastníctve tretej osoby/os b za podmienky, že so
zriadením záložného práva na záloh srihlasí vlastník alebo
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí s hlasu podl'a predchádzajriceho
bodu ii) alebo

(iv) vecĺ v spoluvlastníctve os b uveden ,ch v bodoch (i) až (iii) vyššie
za podmienok tam uveden ch alebo
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ch) Podrobnejšie pravidlá t 'kajrlce sa zriadenia, vzniku a vykonu záloŽného práva

budir dohodnuté v písomnej zmluve o zríadeni zá|ožného práva alebo v prípade

iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväZnosti na Zmluvu

o posk}tnutí NFP.

Prijímatel'jepovinn ,,sv nimkoumajetku,ktoréhopovahatonedovol"uie(napr.
software, licencie na predmety priemyselného Vlastníctva, patenty, ochranné známky

a podobne) a pozemk;V, ak ich nie je možné poistiť a ak zY zly alebo z Právnych

doku."ntou Posk}tovatel'a nevypl 'va, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnuĺ 'z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorji je zálohom zabezpečujricim záväzky Príjímat ľa podľa

Zmluvy o poskytnutí NFP' ak je tento odlišn od majetku podl'a písmena a) tohto

odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení zá|ožného präva'

c) zabezpečiť, aby bol riadne poisten majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích os b'

ak já zálohom zabezpečujricim pohl'adávku Posky'tovateľa podľa Zmluly

o posk nutí NFP.

a) má alebo m Že mat'za následok spe aženie spoločného

zálohu Poskytovatel'a a Financujricej banky v rámci

v'konu záloŽného práva alebo

b) sp sobí neschopnost' Prijímatel'a pĺeukázať zdroje

financovania aspo časti oprávnen 'ch vj'davkov podľa

schválenej intenzity pomoci ďalebo sumy všetk 'ch

Neoprávnenych vj'davkov v zmysle Zmluvy

o posk}'tnutí NFP na základe vj'zvy Poskyovateľa,

predstawje zárove nesplnenie podmienok pre Riadnu

Realizáciu aktivít Projektu smerujrlcu k dosiahnutiu ciel'a

Projektu definovaného v článku 2.2 zm|wy, v d sledku čoho je

zárovei aj podstatn 'm porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímatel' je povinn;í vrátiť NFP alebo jeho časť v sillade

s článkom 10 VZP.

Číselné označenie ričtu uvedeného v Zmluve o rivere alebo na

inom doklade Vystavenom Financujricou bankou, na ktorj'má

b},t'Vyplaten 'NFP, musí by totožné s číseln1 m označením irčtu

uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o posk}tnutí

NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímatei''a' Bez

predchádzajĺrceho písomného srihlasu Financujricej banky

nem že d jsť k zmene číselného označenia tohto ričtu'

Prijímateľ t 'mto udel'uje Posk}'tovateľovi srihlas s poskynutím

ak chkoľvek ridajov a informácii t kajricich sa Zmluvy

o poskynutí NFP alebo in 'ch zmlriv uzawet 'ch medzi

Prijímatel'om a Posk}4ovateľom v nadväznosti na Zmluw
o poskynutí NFP, Wátane osobn 'ch dajov požívaj cich

ochranu podľa osobitn 'ch predpisov, Financujricej banke'

V prípade, ak Financujrica banka obdrží \'j'täŽok z predaja

zálohu' bude sa s v ťažkom nakladať sp sobom stanoven m V

$34 Zákona o príspevku z EŠIF.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) aŽ c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

Poistná suma musí by, najmenej vo vj'ške obstaÍávacej ceny/ceny

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh

a zálohom nie je Majetok nadobudnub z NFP, poistná suma musí by'

najmenej vo vj'ške podľa ods. l písm. e) prvá a druhá veta tohto článku'

Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia,

odcudzenia alebo straty; Poskyovateľ je oprávnen pľeskrimať poistenie

majetku a s časne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahr ajti

aj rozšírenie typu poistn ch rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje'

Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu apočas Udržatel'nosti

Projekĺr,

Prijímatel' je povinn udržiavať uavretír a ričinnri poistnri zmluw' plniť

svoje záväzky z nej vypl vajlice a dodrŽiavať podmienky v nej uvedené'

najmä je povinn ' platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poi.t"niu. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti

p-j"ttu doja. k zániku poistnej zmluvy' je Prijímatel' povinny uzawieť

novri poistnĺr zmluvu za podmienok určen ch Poskyovatel'om tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenši}a a aby nová poistná zmluva spÍ ala

všetky náleŽitosti poistnej zmluly uvedené v tomto bode,

Prijímatel' je povinn ' Bezodkladne oznámiť Poskyovateľovi vznik poistnej

události' rozsah d sledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť

spešne Ukončiť realizáciu hlavn 'ch aktivít Projektu alebo splniť

podmienky Udržatel'nosti Projektu a sričasne vyjadriť rozsah sričinnosti'

Ĺtoru od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je

vinkulované V prospech Posk}toVatel'a,

V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinn '

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené

Prijímatel'ovi vodsek 2, bod (i) až (V) tohto článku 13 VZP

a Posk}4ovateľovi z toho lrypl 'vaj rovnaké práva, ako by mal voči

Prijímatel'ovi' ak by poisten 'm bol Prijímatel''

3. Prijímateľ, ktor'je záIožcom, 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 $l51mc odsek 2 občianskeho zákonníka' Vprípade' ak

PrijímateľniejevlastníkomzálohualebojespoluvlastníkomzáIohu,Prijímat ľje
povinnj,zabezpečiť,abyvlastníkveci,ktorj'jezáložcomaleboajostatníspoluvlastníci
veci' splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej Vety tohto odseku'

4. Porušenie povinností Prijímatel'a uveden 'ch v odsekoch l a 2 tohto článku sa považuje

za podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímateľ je povinnj' wátiť NFP

alebo jeho časť v srilade s článkom 1 0 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP t 'm' že:

a)neposkytnePosk}tovateľoviDokumentáciu,spravy'ridajealeboinformácie,na
ttorj,ctl posk}4nutie je Prijímateľ povinn ' vzmysle článku 4 odseky 2 aŽ 6'

článku 7 odsek 2, článkov 10 a l 1 VZP'

(D

(iD

(iiD

(iv)

(iv)

(v)

(vi)

(v)

(vi)

)
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b) neposk7ine Posk}'tovatelbvi informácie v prípadoch, v ktorjch ĺito povinnosť
vyplj'va Prijímatel'ovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a článku 6 odsek 6.t
zmluly, zčlĺĺnku 8 odsek 13 a14vZP, zčlánku 13 odsek 1, písmeno g) VZP
ačlánku 13 odsek 2, bod v) VZP' vľozsahu av lehote stanovenej vžmluve
o poskynutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmiebť katšia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskynutí NFP'c) nepredloží Poskytovatel'ovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci
mu táto povinnost' v}pl .Va zo Zmluly o poskynutí NFP, najmä z článkov
uveden: ch v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie by' kratšia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP,

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktoru je
Prijímatel"povinn v znysle člrĺnk! 5 vZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímatelbm zmlurm
pokutu. Zmlurĺl pokutu je Poskytovateľ oprávnen uplatniť voči Prijímateľovi za
porušenie jednotlivej povinnosti podl'a písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo v ške
zmlurnej pokuty l 50 EUR za každ , aj začaty, de omeškania, až do splnenía porušenej
povinnosti alebo do zéniku Zm|ulry o posk}tnuti NFP, maximálne vsát ao r. ĺ<y Nrľ
uvedeného v článku 3 odsek 3' 1 písmeno c) zmluvy. Posk}'tovatel' je oprárnen , uplatniť
zmlurn pokutu podl'a predchádzajricej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto
porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP' ani
nebolo odsĺipené od Zmluvy o poskynutí NFP a sirčasne, ak Poskyovatel' Prijímátel'a
vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmlurĺrá pokuta
a Príjímateľ uveden povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej tehote, ktora
nesmie byt'kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP.
Právo Poskytovatel'a na náhradu škody sp sobenŕr Prijímateľom nie .ie ao*nute
ustanoveniami o zmluwej pokute.

. Sumu zmluvnej.pokuty, ktoru sa Prijímate|' zav-äzuje uhradiť Poskytovatel'ovi uvedie
Poskyovatel'v ŽoV.

čHnok 14 oPR(VNENÉ y n.q,vxy
l. oprárĺren mi v davkami s všetky v davky, ktoré sri nelyhnutné na Realizáciu aktivít

Projektu tak, ako je uveden ' v článku 2 zmluvy a ktoré spĺ a.i všetky nasledujrice
podmienky:

a) vmikli počas Realizácie hlavn ch aktivít Projekfu (od Začatia realizácie hlavn ,ch
aktivít Projektu do Ukončenia rea|izircie hlarĺr 'ch aktivĺt Projektu) na realizjciu
Projektu (nutná existencia priameho spojenia sPľojektom) V;ámci opráwreného
časového obdobia stanoveného vo V zve, najsk r 1. januáľom 20l4, resp. najsk r od 1.
septembra 20l 3 v prípade projektov realizovanj'ch v rámcí lniciatívy pre zamestnanosť
mlad ch a boli uhľadené najnesk r do 3 l . decembra 2023 ,

b) v nadvŕiznosti na písmeno a) tohto odseku opráwené m žu by' aj v,davky na podporné
Aktivity' ktoré sa vecne viďu khlarm m Aktivitĺím aktoré boli vy'konávané^pred
Začatím ĺealizácie hlavn 'ch aktivít Projektu, najsk r od l.1.2014 aleĹo po Ukončení
rea|izácje hlaw'ch aktivít Pľojektu' najnesk r však do uplylutia 3 mesíacov od
Ukončenia ĺea|izácie hlarĺr 'ch aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti
o platbu, podlä toho, ktoná skutočnosť nastane sk r najnesk r však do 3l. áecembra
4 041.

c) patria do skupiny v'davkov odsrihlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní
postupov pri zrnenách Projektu v1pl vajricich zo Zmluvy o posĹynulí NFP, sri
v srilade s obsahovou stránkou Projektu a prispievaj k dosiahnutiu plĺínovan ch
cielbv Projektu a si s nimi v srilade,

d) spĺ ajlĺ podmienky oprávnenosti v,davkov vzrnysle príslušnej V ,zvy alebo iného
Právneho dokumentu Poskytovatelä, ktor'm sa určujri podmienky oprávnenosti
v davkov av záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonitatované, že je
moŽné v_ davky pripustiť do financovania;

e) viažu sa na Aktivitu Pro.iektu, ktorá bola skutočne ra|izovarlá, a tieto \d,davky boli
uhĺadené Dodávatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatel'a (ak ide, napi. o mzdovév davky) pred predložením Žiadosti o platbu, najnesk r však do 31.12.2023 a zárov
boli opnívnené v'davky, bez ohl"adu na ich charakter, premieĺ:uté do ričtorníctva
Prijímatel'a v zmysle príslušn ch právnych predpisov SR a podmienok stanoven ,ch
v Zmluve o poskynutí NFP; podmienka hrady Dodávatelbvi alebo zamestnanávi
Prijímateľa nemusí byt splnená v prípade, ak ide o vj,davky, na ktoré sa vďahujev nimka uvedená včlánku 8 odsek 6 písmeno c) YZi, vpnpade, ak ide o vj,davky
vyraložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa áto podmienka nelyžadujĹ
s ohľadom na konkrétny systém financovania v srilade s podmienkami upraven mi
v Systáne finančného riadenia;

f) boli vynaložené v sulade so Zmluvou o poskynutí NFP, právnymi predpismi SR
a právnymi aktrni EÚ, r,dtane praviĺiet ľj,tajricĺch sa štáhej pomoci poáľu ei,ĺntu l oz
Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) s v s lade s princípmi hospodiĺmosti, efektívnosti' ričinnosti a ričelnosti;
h) sri identifikovatel'né, preukiizatel'né a sri doložené ličtor,n mi dokladmi, ktoré sri riadne

evidované u Prijímatelä v silade s Pnĺrnymi predpismi SR; v,davok je preukĺízan
fakturami alebo in mi ričtovn mi dokladmi ro'lrocennej preukaznej hoJnoiy' ktoré su
riadne evidované v ričtovníctve Prijímateľa v srilade s Prárĺrymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnutí NFP; preukrízanie v davkov ťakturami aiebo čtovn mi
dokladmi rorrľrocennej preukaznej hodnoty sa nevá'ahuje na \. davky vykazované
zjednodušen m sp sobom vykazovania a na poskynutie zálohovej p tty; v1aavty
musia by'uhradené Prijímatel'om a ich uhradenie musí byt doložené nu1nártä, p."á
ich predložením Poskytovateľovi; podmienka uhrady vj,davkov sa neupiatni, akiáto
skutočnosť vyplr va zo Systému finančného riadenia s ohl'adom na konkétny systém
financovania; pre ličely lihrady Preddavkovej platby, sa za čtovn doklaa poffie a;
doklad, na zlíklade ktorého je uhradzaná Preddavková platba zo rt uny 

-ľĺjĺ.ui"ľá
Dodávatel'ovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrvaj a neprekrvajri sa aj s in mi prostriedkami
z verejn ch zdrojov; sli dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole
3.5'3 Systému riadenia EŠIF (IGížové financovanie),

j) Majetok nadobudnut' ' z NFP, na obstaranie ktorého boli vj'davky vynaložené, musí by,zakripen od tretích sĺ:rín za trhov ch podmienok na zákiade v-sledkov vo bez toho,
aby nadob dateľ lykonával kontrolu nad predávajricim v zmysle článku 3 NaľiadeniaRady (ES) č. 139/2004 z2O.|.20O4 okontrole koncentrácií medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fuziách) alebo naopak; obstarávanie sluŽieb, tovaĺov a stavebn ,ch
prác musí byt' vykonané V $ilade s ustanoveniami Zmluvy o poskynud ŇFľ
(najmä článku 3 VZP), Prárĺrymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a prárĺrymi
aktmi EÚ upravujricim oblasť verejného obstarávaĺia jebo pravidiel vaähujricich sa
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kobstarávaniuslužieb,tovarovastavebnychprácnespadaj 
cichpodreŽimzákona

o Verejnom obsta rävaní,vŽdy zaceny, t'to'e spĺĺaiĺ'tritérium hospodámosti' tičelnosti'

ĺrčinnosti a efektívnosti uypii'uajĺl"" zY zvy' z článku 33 Nariadenia 201811046 a z

$19 Zákona o rozpočtov'ch pravidlách;

k) sri lrynakladané na majetok, ktor je novj" nebol dosiaľ používanj'a Prijímateľ s ním

v minulosti žiadnym sp sobom nedisponoval'

Vj,davky Prijĺmateľa deklarované v ŽoP sri zaokruhlené na dve desatinné miesta (1

eurocent).

Ak v davok nespÍ a podmienky oprávnenosti podl'a odseku l tohto článku VZP' takéto

Neoprávnené v davky nie sri spá'oĹite 'u 
p'"plutenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto

"rn*i""J 
Ň*o.a"n"ne 'i'auut'f 

uude po'ĺzená sum a požaĺlov,anä na preplatenie v ráľnci

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej'easti bude ŽoP schválená' Ak nesplnenie podmienok

lorJ'.*".,' vj'davkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na v kon

kontrolyaaudituuvedenávčIankul2ods.1VZP,Prijímatel'jepovinn 
vrátiťNFPalebo

i"ĺ" e"í;^ap*edajlicu takto vyčístenj'm Neoprávnen m vj'davkom v sulade s článkom

l 0 VZP pri ĺešpektovaní vj,sty ĺntenziiy vzťahuj cej 
.sa 

ĺa pĺíspevok v plnej vj'ške, bez

ohl'adu na skutočnosť, že pouáne -oníi tyt tieto \.j,davky klasifikované ako oprávnené

vj,davky alebo Schválené op'a'n"nJ vyoavty' VšeoĹecné pravidlo t kajrice sa opätovnej

uĹ";"iy""ai," uvedené v3tánLu tz odsek 9 vZp sa vzťahuje aj na zmenu vj'davkov

' opJ*.'ĺ'"ĺ wdavkov/Schválen 'ch oprávnen ch v'davkov na Neoprávnené vj'davky'

Článok l5 UČTY PRUĺMATEĽA - osoBITNÉ USTANoVENIA

l. Účty štátn j príspevkovej organizácie' VUC' subjektov zo s kromného sektora

vrátane mimovládnych oľg;-nizáciĺ a ričty iného subjektu verejnej správy

s v nimkou subjektov uveden ch v odseku 2 až 4 toblÍo čtánku VZP

Poskyovatel' zabezpečiposkytnutie NFP Prijímat ľovi bezhotovostne na ričet vedenj'

v EUR (ďalej len ,,ričet idĺ'u'"ľu')' Číslo 
'ičtu 

Prijímateľa je uvedené v Prí'lohe č' 2

Zmluvy o poskynutí NFP (Predmet podpory)'

Účty obce

Posk}toVatel' Zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určen ričet

veden v EUR (ďalej len '' čet Prijímatel'a;')' Prijímateľ realizuje rĺnradu Schĺále!Ý ch

"o.i""""r'.r, '1'iauLou 
Z čtu Prijímatel'a' a to prostredníctvom svojho rozpočtu' Císlo

ilčtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č' 2 Zmhvy o posk)'tnutí NFP (Predmet podpory)'

Účty ľozpočtovej organizáciev zriaďovatet'skej p sobnosti VÚC a obce

Posk}tovateľ zabezpeči posk}tnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určen

o.ouíny ĺe"t (ďalej ten ',osobitnj/ 
ričet")' ktor'je vedeny v EUR' Pred použitím t chto

prostriedkov je ich Prijímatel' povinnj' previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa' a to do

oi",iln u"' od pripísania tj'cľrto prostiiedkov na osobitn]_ čet' Zriaďovatel' následne

prevedic prostriedky NFP na Prijimateľom určen rtčet (ďalej len "ričet Prijímatel'a")'

ltrc.eno^Prijímateľ realizuje lihradu Schválen] ch oprávnen ch v_davkov' ato

prostredníctvom svojho rozpočtu' Číslo osobitného čtu a číslo ličtu Prijímatel'a je

uvedenévPríloheč.2ZmluvyoposkytnutíNFP(Predmetpodpory).AkZriaďovatel'

neprevedie NFP na rozpočtov v davkovj' čet Prijímateľa' a vj'davky potrebné na

financovanie určen 'ch ĺčelov su zabezpeč'ené V rozpočte Prijímateľa' zriaďovateľ dá

pok}TPrijímatel,ovinapreklasifikovanievj,davkov(realizovanérihradyoprávnenj,ch
vj,davkov z in,ch ĺrčtov otvorenych Prijímateľom) v rámci svojho t'kazníctva na

v. davky na realizáciu prostriedkov NFP'

4. Učty pľĺspevkovej organizácie v zriaďovatel'skej p sobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít

Projektu od zľiaďovatel'a

Posk}tovateľ zabezpečí posky4nutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním

určen 'ričet (ľarej Ln ,,rĺĺet ľrijímateľa") veden ' v EUR' Prijímatel' realizuje

hradu scľlvaten 'ctr oprávnen ch v'davkov z ličtu Prĺjímatel'a' a to

prostredníctvom svojtro rozportu' Číslo ričtu Prijímateľaje uvedené v Prílohe č'

2Zm]lwy o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu

od zľiaďovatel'a

Posk}tovateľ zabezpečí poskynutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním

určen ' ričet (ďalej ten ,,ĺ'Éet ľil.jĺĺnuteľď')' ktor'je veden ' v EUR' Pred použitím

ĺj'chto prostrieakou ie icĺ P;jímateľ povinn ' previesť do rozpočtu svojho.

zriaďovateľa, u to aä s dní od pripísania t chto prostriedkov' Zriaďovatel'

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určen ' ričet' z ktorého

Príjímateľ realizuje rihradu Schválen1 ch oprávnen 'ch v davkov' a to

prostredníctvom 
'uĹ.1ho 'o'počtu' 

Číslo 
'ičtu 

Prijímateľa je uvedené v PríIohe č'

2Zm|wy o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

čtánok 16 Účry ľnlĺÍľmTEĽA - SPoLoČľÉ usr'lľovnľrĺ

1. Prijímateľ je povinn 'udržiavať čet Prijímateľa otvoreny anesmie ho zrušiť až do

ĺrnančnéhoukončeniaľrqektu.Vprípadeotvorenia čtuprepríjemNFPvkomerčnej
. 

banke v zahraničí, Prijimateľ 
"oápoueaa 

za ilhradu všetk ,ch nákladov spojen 'ch

s realizáciou platieb na a Z tohto ríčtu'

2. Ak má Prijímateľ poskynut' ver na financovanie Projektu' zmena ričtu Prijimateľa.';e

možĺäaŽpo písomnom sťrhĹse Financujricej banky' Písomn 's hlas Financujricej banky

podľa predchádzajricej vety musí Prijímďeľ doručiť Poskyovateľovi do d a lrykonania

zmeny učtu Prijímateľa'

3.Vprípade\ryuŽitiasyst murefundáciem žePrijímateľrealizovaťrihradyoprávnenj.ch

v davkov aj zinych čtov otvorenych Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie

čtu Prijímateľa uľčeného na príjem NFP. Prijímatel' je povinn oznámiť Poskyovatel'ovi

identifi káciu t 'chto ričtov'

4. V prípade posk}tnutĺa NFP systémom refundácie s riroky vzniknuté na ričte Prijímatel'a

príjmom Prijímateľa'

5. Ak je NFP poskynuf. systémom predfinancovania alebo zálohovej platby atakto

poskytnuté prostriedky 'ĺ *oe'ne, Prijímateľ je povinn otvoriť si ako ričet Prijímaĺel'a

osobitn' čet na Projekt (ďalej len ,,osobitn ' čet na Projekt")' Prijímateľ je povinnj'

,

3.
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rĺ- nosy z prostriedkov na tomto osobitnom ričte na Projekt vysporiadat' podľa članku l0
ÚchtovZP.

6. V prípade otvorenia osobitného ričtu na Projekt podľa predchádzajliceho odseku
a posk}tovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje
Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu m žu prechádzať cez tento osobior ričet na
Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinn ' najnesk r pred lykonaním lihrady
záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímatelä na tento osobiĺl] ričet na Projekt a predložiť
Poskytovatel'ovi vjpis z osobitného ličtu na Projekt ako potwdenie o prevode vlastn ch
zdrojov. V prĺpade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzaji cez tento osobitn ričet na
Projekt, Prijímatel'je povinn ku každému uhradenému v davku doloäť Poskyovatel'ovi
v'pis z iného ričtu otvoreného Pľijímatel'om o rilrade vlastn ch zdrojov Prijímateľ4 okrem
prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa s zabezpečované Vecn m príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby m že Prijímateľ realizovat'špecifické typy
v'davkov aj ziného ričtu otvoreného Pĺijímatel'om v srilade s príslušn mi ustanoveniami
Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinn ' oznámiť Poskytovatel'ovi identifikáciu iného ričtu otvoreného
Prľímateľom, zktorého realizuje špecifické t1py v davkov. Zoznam špecificlcj'ch typov
vj'davkov uvedie Poskyovateľ v Príručke pre Žiadateľa' r.sp. Príručke pre Prijímateľa.

8. opráwen v davok za podmienok definovan ch vpredchádzajťrcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z ličtu Prijímateľa na in ' čet otvoren]í/ Prijímatel'om,
definovan ' v predchádzajricom odseku a rihradou záviizku alebo hradou špecifického typu
v'davku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovatel'skej p sobnosti Prijímateľa,
hrada oprárlnen ch v davkov m Že byť realizovaná aj Z čtov tohto subjektu pri dodržaní

podmienky existencie čtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zrírove subjekt
v zriaďovatel'skej p sobnosti Prijímateľa je povinn realizovať Schválené oprávnené
vj'davky prostredníctvom rozpočhJ. Prijímatel' je povinn ' omámiť Posk},tovateľovi
identifikáciu ričtov' z ktor'ch realizuje ĺlhradu Schválen 'ch opnirmen ch r.ydavkov za
podmienky dodržania pravidiel vzt'ahujlicich sa na špecifické v'davky a liroky.

ČHnok lza PLATBY sYsTÉMoM PREDFINANCoVANIA

l. Systémom predÍinancovania sa NFP' resp. jeho časť (ďalej aj ,,platba..) posk},tuje na
oprár'nené v'davky Projektu na základe Prijímatel'om predložen 'chneuhraden .ch

čtovn 'ch dokladov / časti čtorĺl 'ch dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov
Projektu, resp. na základe drobn ch hotovostn 'ch ílhrad a l alebo hotovostn] ch ďebo
bezhotovostn'ch rihĺad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímatel'a m žu bl
uhraden Dodávatel'ovi Projektu aj pred pripísaním finančn ch prostriedkov na ričte
Prijímateľa za poskynuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné posfupy realizácie
platieb systémom predfinancovania s upravené v príslušnej kapitole Systému
finančného riadeni4 ktor sa Zmluvné strany zaväzu1 dodrž'iavať.

2. Posk}'tovatel' zabezpečí posk}.tnuÍie platby v'lučne na základe Žiadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímatel'om v EUR po začatí rea|izäcie
aktivít Projekfu a nadobudnutí írčinnosti Zmluvy o poskynutí NFP. Žiadosť o platbu
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(poskynutie predfinancovania) musí by v srilade s rozpočtom Projekfu. Prijímatel'
v ĺímci formulríla Žiadosti o platbu (poskynutie predfinancovania) uvedie niírokovanri
sumu finančn 'ch prostriedkov podľa skupiny v davkov uvedenej v prílohe č.3 Zm],uvy
o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

Spolu so Žiadosťou o platbu (posk}tnutie predfinancovania) predkladá Prijímatel' aj
neuhradené ričtovné doklady / časti čtovn 'ch dokladov (faktura' prípadne doklad
rormocennej d kaznej hodnoty' resp. ich k pia) a ĺelevantnri podpomri dokumentáciu,
resp. jej k piu' ktorj'ch minímálny rozsah stanowje Systém riadenia EŠIF a in Práwy
dokument, a to V lehote splahosti t' chto čtovn ch dokladov' Jeden rovnopis čto* ch
dokladov si ponecháva Prijímatel'. Ak sťr sličastbu v davkov Prijímatelä aj hotovostné
lihrady, tieto v davky zahmie do Žiadosti o ptatbu (posk}1Ítutie predfinancovania)
a predloží k nim príslušné čtoÝné doklady, ktoré potwdzuj hotovosh rihradu (napr.
pokladničn blok). Prijímatel'm Že do Žiadosti o platbu (poskynutie predfinancovania)
zahrnriť aj hotovostnli alebo beáotovostnri lihĺadu da ovému ťrradu v prípade prenesenej
da ovej povinnosti v slilade so zákonom č. 222/2oo4 Z. z. odani zpridaĺlej hodnoty
v znení neskorších predpisov a pravidlamĺ oprávnenosti v davkov, ktoré stanowje
Systém ľiadenia EŠlr a iny ľrávny dokument.

4. Prijímateľ je povinn uhradiť rtčtovné doklady srivisiace s Realizáciou aktivít Projektu
najnesk r do 5 dní odo d a pripísania príslušnej platby na ličet Prijímateľa. Úrok
z omeškania s hradou ávžku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímatel'povinn celri jej
v 'šku áčtovať, a to do 10 dní odo d a pripísania tj'chto prostriedkov na ričet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zučtuje platbu Poskytovateľovi pĺedložením Žiadosti o platbu (áčtovanie
predfinancovania), ktoru predkladá spolu s vpisom z iičtu potwdzujricim príjern NFP,
ako aj dokladmi potlTdzuj cimi skutočnri hĺadu v davkov deklaĺovan ch vŽiadosti
o platbu (zučtolanie predfinancovania) - vpisom z ričtu alebo prehlásením banky
o rihrade; tieto doklady nie je potĺebné predkladať pľi v davkoch zjednodušene
lykazovan'ch prostredníctvom paušalnej sadzby, jednotkov ch cien alebo paušálnej
sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zičtovanie predÍinancovania) Prijímatgľ uvedie aj
v'davky viažuce sa na prípadné hotovosbré a bezhotovostn hrady voči da ovému
radu v prípade prenesenej da ovej povinnosti v srilade so zákonom č. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v mení neskorších pľedpisov, ktoré boli zahrnut do Žiadosti
o platbu (poskynutie predfinancovania), pričom nie je povinn opätor,ne predkladať tie
isté doklady potwdzuj ce hotovostn alebo bezhotovostnr1 hradu. Kjednej Žiadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) m že Prijímatel'predložit'Poskyovatel"ovi len
jednu Žiadosť o platbu (zričtovanie predfinancovania). et uolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacer ch platbách, z d vodu ryčlenenej časti narokovan; ch finančn ch
prostriedkov zpredloženej Žiadosti oplatbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijímateľ povinn ' z čtovať každrijďnu poskynutu platbu predfinancovania samostatne
(t- j. predloäť vmostatn Žiadosť o platbu _ zučtovanie predfinancovania). Nezučtovan '

rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinn (najnesk r do 10 dní) od
uplynutia lehoty na z čtovanie vnĺtiť na čet určenj/ Poskytovatel'om. Podrobnosti
wátenia nezričtovaného rozdielu predfinancovania slanowje príslušná kapitola Systému
finančného riadenia.
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7. Prijímatel'je povinn vo všetk 'ch predkladan 'ch Žiadostiach o platbu uvádzať vylučne

nárokované finančné prostriedky / deklarované vj'davky, ktoré zodpovedaj

podmienkam uveden 'm v článku 14 YZP ' Príjímateľzodpovedá za pravost" pravdivosť'

sprárĺlosť a kompletnosť ridajov uveden 'ch v t'chto Žiadostiach o platbu' Ak na základe

neprar-rych' nepravdivj'ch alebo nesprávnych ridajov uveden ch v akejkol'vek Žiadosti

o |tutu' ao;a" k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímatel' je povinn ' takto

vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti

dozvie,vrátiť;aksaoskutočnosti,žedošIoklryplateniualeboschváleniuplatbyna
základenesprávnych,nepravdiv,chaleboneprav. chrldajovdozviePoskyovatel',

postupuje podľa článku l0 VZP.

8. Posky4ovatel' je povinn' \ykonat' kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákona

ofinančnejkontroleaauditeačlánku125všeobecnéhonariadenia,aPrijĺmatel'je
povinny sa na čely v'konu kontroly rÍadiť $ 21 

'zákona 
o finančnej kontrole a audiĺe'

in mi irávnynĺ predpísmi SR' právn1ĺni aktmi EU a in 'mi Právn;ĺni dokumentmi'

9. Po lykonanĺ kontroly podl'a predchádzajriceho odseku Poskytovatel' Žiadosť o platbu

(poskynutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (z čtovanie predfinancovania)'schváli

v plnej v'ške, schváIi v zníŽenej v'ške, zamietne alebo pozastaví' pričom Zo Žíadosti

o plutuu ipo.Lynutie predfinancovania) m že časť narokovanych vj'davkov' u ktorj'ch

je^ potreune pokračovať v kontrole, lyčleniť, a to v lehotách určen ch Systémom

finančnéhoriadeniaaleboin ,mPrávnymdokumentom'Prijímateľovivzniknenárokna

schválenie Žiadosti opluibu 1,,ičtouanie predfinancovania) aŽiadosti oplatbu

(posky'tnutie predťtnancovania), iba ak podá tuto Žiadosť o platbu pln a sprármu' a to

aŽ v momente schválenia sŕrhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačn ,m orgánom a len

vrozsahuSchválen; choprávnen ,chv'davkovzostranyPoskytovatel'aaCeÍtifikačného

10.PredfinancovaniesaposkyujeaždomomentudosiahnĽtiamaximálne100%celkov. 
ch

oprávnenych v davkov na projekt. Posledná Žiadost' o 
?l1tb.u , 11 Ť:^'jľ

piedfinancovaniá) predloŽená v rámci Realizácie aktívít Projektu plní funkclu Zladosn

o platbu (s príznakom záverečná).

l 1. Ak Žiadosť o platbu (posk}tnutie predfinancovania) obsahuje vj'davky' ktoré sti

predmetom PreĹiehajriceho sklimania, Posky4ovateľ m Že po dohode s platobnou

jednotko' tat<rito Žĺadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schval'ovanie

iotknut,ch vj,davkov až do času ukončenia Prebiehajriceho skrimania. Ak s vj'davky'

ktorj,ch sa t'ka Prebiehajlice sk maníe zahmuté do Žiadosti o platbu (zričtovanie

predf'ĺnancovania), Poskytovateľ pozasÍaví schval'ovanie celej takejto Žiadosti o platbu

ia to aj za vj'davky, ktoruch sa Prebiehajrĺce skrimanie net; ka)' a to až do času ukončenia

Prebiehajirceho skrimania.

Článok l7b PLATBY sYsTÉMoM ZÁLoHovÝCH PIÁTIEB

1. Posk}'tovateľ zabezpeči poskytnutie NFP' resp' jeho časti (ďalej aj "platbď') 
systémom

zálohovj,ch platiet nu riuĺual Žiuaosti o platbu (posk},tnutie zálohovej platby). Žiadosť

o platbu (poskynutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR' Podrobnosti

a áetailné postupy realizácie platieb systémom zálohovj'ch platieb sri upravené v

príslušnejkapitoleSystémufinančnéhoriadenia,ktor'saZmluvnéstraÍLyzav.áanj.()
dodrŽiavať.

2.Prijímatel'poZačaÍírea|izácteaktivítProjektuanadobudnutíličinnostiZmluvy
oposkynutíNFP,predkladáPosk}4ovateľoviŽiadosťoplatbu(poskytnutiezálohovej
plĺby) maximálne do vj'šky stanovenej v Systéme finančného riadenia'

3. Pravidlá pre vj'počet maximálnej v šky zálohovej platby apravidlá poskytnutia

nasledujcej zálohovej platby sri uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného

riadenia.

4. Po posk1tnutí zálohovej platby je Prijímatel' povinn ' každli jednu poskynutťr zálohovu

platbu priebeŽne zričtovávať , pričom najnesk r do 1 2 mesiacov odo d a pripísania platby

na čte Prijímatel'a je Prijímatel' povinn z čtovať 100 % sumy každej jednej poskynutej

zálohovej platby.

5. V rámci formulara Žiadosti o platbu (ztičtovanie zálohovej platby) Prijĺmateľ uvedie

deklarované v davky podľa skupiny v davkov vzmysle Zmluvy oposk}tnutí NFP'

Spolu so Žiadostbu o platbu (zričtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj

čtovné doklady preukazuj ce hradu v davkov deklarovan 'ch v Žiadosti o platbu

(zirčtovaniezálohovejplatby)arelevantnripodpomridokumentáciu,ktor'chminimálny
ľozsah stanowje Systém riadenia EŠIF a Posk}tovateľ'

' 6. Zálohoui platbu je možné zričtovať predložením viacer ch Žiadostí o platbu (aičtovanie

zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zríčtovať l 00 % sumy každej jednej poskytnutej

zálohovejplatbyvlehote12mesiacovodod apripísaniafinančn ,chprostriedkovna

ĺlčtePrijímateľasavzt'ahujeosobitnekukaždejjednejposk}tnutejzálohovejplatbe,
pričomkaždripredkladanťrŽiadosťoplatbu(zičtovaniezálohovejplatby)jepotrebné
priradiť k najstaršej poskytnutej nezričtovanej zálohovej platbe'

7.Prijímateľjeopráwen ,požiadaťoďalšiuzálohovuplatbunajsk rsličasnespodaním

Žiado.ti oplatbu (ztičtovanie zálohovej platby)' Poskytovateľ zabezpeči poskynutie

platby na základe Žiadosti o platbu (posk}4nutie zálohovej p|atby) až po schválení

predloženej Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby) Certifikačn1m orgánom' ak

nie je oprávnen ' postupovať inak'

8. Ak predchádzaj'lca zá|ohová platba nebola poskytnutá vmaximálnej možnej v ške'

Prijímatel'm Žepožíadaťoďalšiuzálohovr!platbuvovj,škesirčtuCeĺifikačn .m

o.j*o* schválenej v šky NFP a sumy rowaj cej sa rozdielu maximálnej vj'šky

zálohovej platby a predchádzajlicej poskynutej zálohovej platby' Sličet t'chto

prostrÍedkov, ateda v ška moŽnej zálohovej platby, je maximálne 40 %o zce|kového

NFP.

organu.
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Ak Poskytovatel' v predloženej Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby)
identifikoval Neoprávnené v'davky pred uplynutím príslušnej l2-mesačnej lehoty na
z čtovanie, Prijímatel' m že takto identífikovan nezričtovanli sumu z čtovat'
predložením ďalšej Žiadosti o platbu (Z čtovanie záIohovej platby) s v davkami
minimálne vo v'ške identifikovan; ch Neoprávnen 'ch rĺ_davkov. Prijímatel'm že tento
postup uplatniť do skončenia príslušnej l2-mesačnej lehoty na zr!čtovanie; podrobnosti
sli upravené v príslušnej kapitole Systému Íinančného riadenia.

l0. Ak Prijímateľ nez čtuje l00 % poskynutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo d a
pripísania platby na čet Prijímatel'a, a to ani v}užitím možností podľa predchádzajriceho
odseku VZP, Prijímatel'je povinn ' najnesk r do 10 dní po uplyrutí l2-mesačnej lehoty
vrátit'sumu nezričtovaného rozdielu na čet určen 'Poskytovatel'om. Podrobnosti s

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Posky,tovatel' vpredloženej Žíadosti oplatbu (z čtovanie záIohovej platby)
identifikoval Neoprávnené vj,davky až po uplynutí l2-mesačnej lehoty na zričtovanie,
Prijímatel'je povinn ' vrátiť sumu nezričtovaného rozdielu poskynutej záIohovej platby
V sťllade s článkom l0 t ,chto VZP. Podrobnosti síl upravené v príslušnej kapitole
Systému fi nančného riadenia.

l2. Prijímatel'je povinnjz vo všetk 'ch predkladan ,ch Žiadostiach o platbu uvádzať v,lučne
vj,davky' ktoré zodpovedajri podmienkam uveden m v článku 14 VZP. Prijímatel'
zodpovedá za pľavosť, pravdivost', správnosť a kompletnosť ridajov uveden 'ch
v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravych, nepravdiv- ch alebo nesprávnych ridajov
d jde k r,ryplateniu 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 došIo k \yplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych,
nepravdivj,ch alebo neprav'ch lidajov dozvie Poskytovatel', postupuje podl'a článku 10

v7.P

13. Poskyovateľ je povinn1 lykonať kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákona
o finančnej kontrole aaudite a č]ánku l25 všeobecného nariadenia, a Prijímatel'je
povinny sa na čely vykonu kontroly riadit' $ 21 zákona o finančnej kontrole a audite,

inj'mi právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a in 'mi Právnymi dokumentmi.

14. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzaj ceho odseku Posky,tovatel' Žiadosť o platbu
(poskynutie zálohovej platby) ako aj Žiadost' o platbu (zričtovanie zálohovej platby)
schváli v plnej vj,ške' schváli v zníŽenej v'ške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo
Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby) m že časť nárokovanych vj'davkov,
u ktor'ch je potrebné pokračovat' V kontrole, lyčleniť, a to v lehotách určen 'ch
Systémom finančného riadenia. Prijímatel'ovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti
o platbu (zričtovanie zálohovej platby) iba ak podá ttito Žiadosť o platbu liplnri a správnu,
a Lo aŽ v Inomente schválenia srihrnnej Žiadosti o platbu Certifikačnym orgánom a len
v rozsahu SchváIen; ch oprávnen1 ch v. davkov zo strany PoSk},tovatel'a a Ceĺifikačného
orgánu.

15. Zá|ohové platby sa Prijímatel'ovi posk}tujli až do dosiahnutia maximálne l00 %

aktuálnej v,šky opráwen 'ch v davkov Projektu. Po posk}'tnutí poslednej zálohovej
platby je Prijímatel' povinn , zričtovat' cely zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až
12 tohto članku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zičtovanie zálohovej platby)
predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s
príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť oplatbu (zričtovanie zálohovej platby) obsahuje v'davky' ktoré s
predmetom Prebiehajriceho skrimania, Poskytovatel'pozastaví schvaľovanie dotknut ,ch

vj'davkov a:Ž do času ukončenia Prebiehajĺrceho skrimania.

17. Posk},tovatel' m že posky4n ť ďalšiu zálohoui platbu aj bez predchádzajťrceho
schválenia Ziadosti o platbu (zičtovanie zálohovej platby) v srilade s V 'nimkou zo
Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Eur pskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 _2020 zo d a 08"04.2020'
Postup podl'a predchádzajricej vetyje časovo obmedzen ' na platnosť uvedenej V 'nimky.

18' Ak došlo k mámemu uplynutiu p vodne dohodnutej 9-mesačnej, lehoty na aičtovanie
záIohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov,
nepovaŽuje sa to za omeškanie Prijímatel'a za predpokladu, že splní svoje povinnosti v
tejto predlženej 12-mesačnej lehote. Predlžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok
pl)nutia tejto lehoty dotknut '.

ČHnok 17c PLATBY sYsTÉMoM REFUNDÁCIE

Poskyovatel"zabezpečí poskyovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj ,,platba") systémom
refundácie, pričom Prijímatel'je povinn ' uhradiť vj'davky z vlasol 'ch zdrojov a tie mu
budti pri jednotliv'ch platbách refundované v pomemej v'ške k Celkov,m oprávnenym
r"_ davkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie s
upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, kton- sa Zmluwé strany
zavžizujri dodržiavať'

2. Posk}tovatel' zabezpečí posk}tnutie platby systémom refundácie rn_i'lučne na základe
Žiadosti o platbu, ktoru Prijímatel'predkladá v EUR po Začatí realizácie aktiVít Projektu
a po nadobudnutí ričinnosti Zmluvy o posk}tnutí NFP.

3. Vnímci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované v'davky podl'a
skupiny v'davkov v zmysle Zmluvy o posky,tnutí NFP. Prijímateľ je povinn1 spolu so
Žiadosťou o platbu predloŽiť aj čtovné doklady preukazuj ce rihradu v davkov
deklarovan 'ch v Žiadosti o platbu a relevantnri podpomri dokumentáciu, kton_ ch
minimálny rozsah stanowje Systém riadenia EŠIľ a in1, Právny dokument.

4' Prijímatel'je povinn ' vo všetk 'ch predkladan ,ch Žiadostiach o platbu uvádzať v'lučne
deklarované vj.davky, ktoré zodpovedajri podmienkam uvedenj'm včlánku 14 VZP.
Prijímatel' zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnost' dajov
uveden,ch vŽiadosti oplatbu. Ak na základe nepravj,ch, nepravdirrych alebo
nesprávnych dajov uveden 'ch v Žiadosti o platbu d jde k v}plateniu platby, Prijímatel'
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je povinn1 takto V}?lat né prostriedky bezodkladne' od kedy sa o tejto skutočnosti

dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, Že došlo k vyplateniu platby na základe

nesprávnych, nepravdivj'ch alebo nepra{ch ridajov dozvie Poskytovateľ, postupuje

podl'a článku l0 VZP'

5. Posk},tovatel'je povinn' lykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa $ 7 a $ 8 Zákona

ofinančnej kontrole aaudite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je

povinnysanairčelyrĺ_ konukontrolyriadiť$21 zákonaofinančnejkontroleaaudite'
inj,mi právnymi predpismi SR, právn1mi aktmi EÚ a in 'mi Právnymi dokumentmi.

6. Po lykonaní kontroly Posk}tovateľ podl'a predchádzaj ceho odseku Žiadosť o platbu

schváli v plnej v'ške, schváli v zniženej vyške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovanych v davkov, pri ktorj'ch je potrebné pokračovať v kontrole, m že vyčleniť,

a to v lehotách určen 'ch Systémom finančného riadenia a in 'm Prárryl)ĺn dokumentom.

Prijímatel'ovi vznikne nárok na lryplatenie platby iba ak podá ripln a správnu Žiadosť

o platbu' a lo aŽ v momente schválenia srihmnej Žiadosti o platbu Certifikačn 'm

orgánom, a to len v rozsahu Schválen 'ch oprávnen 'ch vydavkov zo strany Posk}'tovateľa

a Certiĺrkačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje vj'davky, ktoré sli predmetom Prebiehajriceho sk mania'

Posk},tovatel' pozastaví schvaľovanie dotknut] ch vj'davkov až do času ukončenia

PrebiehajLlceho skrimania.

ČlÁľox 1s sPoLočNÉ UsTANovENlA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCovANIA
A PRUĺMATEĽov

l. De pripísania platby na ričet Prijímatel'a sa povaŽuje za de čerpania NFP, resp. jeho

čaSti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS20l4+, je

Prijímatel' oprávnen ' predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme ( čtovné

doklady' vj,pisy z ričtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo

ich k pie).

Jednotlivé systémy financovania sa m žu v rámci jedného Projektu kombinovať.

Kombinácia všetk 'ch troch systémov financovania (systém zálohov ch platieb, systém

predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetk1 ch prijímatel'ov, za

dodržania podmienok definovan1 ch, v Systéme finančného riadenia.

4. V prípade kombÍnácie dvoch alebo viacer'ch systémov financovania v rámcÍ jedného

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluw ch strán sičasne použij ustanovenia čl.

1'1a až l'lc YZP pre dané systémy financovania adaného Prijímateľa vo vzájomnej

kombinácíi.

Ak d ide ku kombinácií dvoch alebo viacer'ch systémov financovania v rámci jedného

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu m že Prijímatel' predkladat' len na jeden

z uvedenj,ch systémov, Ízn' že napr. v'davky realizované Z poskytnut 'ch zálohov ch

platieb nem že Prijímateľ kombinovať spolu s v davkami uplat ovan 'mí systémom

refundácie ďalebo s v'davkami uplat ovan mi systémom predfinancovanĺa v

rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť

o platbu (zričtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba _

refundácia) ďalebo samostatne žiadost' o platbu (zričtovanie predfinancovania). Pri

použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímatel' oznámi

identiÍikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne

určené, ktoré konkrétne v davky budli deklarované ktor'm systémom financovania. Pri

kombinácii dvoch alebo viacer'ch systémov financovania Sa predkladá Žiadost'o platbu

(s príznakom záverečná) len za jed en z vylsžity ch systémoV.

6. Ak Projekt obsahuje aj v'davky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej

medzery, je tieto Prijímatel'povinn ' uhrádzať pomerne zkaždého čtovného dokladu

podľa pomeru stanoveného včlánku 3 ods.3.1 písm. c) znluvy, pričom vecne

Neoprávnené v'davky Prijímateľ hradí z vlastnych zdrojov.

7. Posk}tovateľ je oprávnen ' zv'šiť alebo znížiť v šku Žiadosti o platbu z technick ch

d vodov na Strane Posk}4ovatel'a maximáIne vo vj'ške 0'01% z v šky NFP uvedenej

v Zmluve o posk}tnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods.

3.2 zmluvy t 'mto nie je dotknuté.

Suma neprevyšujrica 40 EUR podľa $ 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠlF sa uplatnĺ na

lihrnnri sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zričtovaného NFP alebo jeho

časti Z posk}'tnut'ch platieb, pričom Posk}4ovateľ m Že tieto čiastkové sumy kumulovat'

a pri prekročení sumy 40 EUR lymáhať priebeŽne alebo až pri poslednom zričtovaní

záIohovej platby alebo posk}4nutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv

a povinností Zmluvn 'ch stran t 'kaj ce sa systémov financovania (platieb) s určené

Systémom Íinančného riadenia, ktor je pre Zmlurmé strany záväzny, ako to vypl 'va aj

z članku 3 ods' 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zárove slrĺži pre potreby vj'kladu

príslušn 'ch ustanovení Zmluvy o posky4nutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvn 'ch

strán.

10. Na rtčely tejto Zmluvy o posk}'tnutí NFP sa za rihĺadu ričtovn ch dokladov Dodávateľovi

m že považovať aj:

a) ĺrhrada ričtovn 'ch dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávatel' postripil

pohl'adávku voči Prijímatel'ovi tretej osobe v stjlade s $ 524 až $ 530

občÍanskeho zákonníka,

b) rihrada záložnému veritel'ovi na základe v'konu záloŽného práva na pohľadávku

Dodávatel'a voči Prijímatel'ovi vsrilade s $ 151a až $ l5ime občianskeho

zákonníka'

c) rihrada opráwenej osobe na základe vj'konu rozhodnutia voči Dodávatel'ovi

v zmysle právnych predpisov SR,
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d) Započílanie pohl'adáVok Dodávatel'a a Prijímatel'a v s lade s $ 580 až $
58l občianskeho zákonníka, resp. $ 358 až $ 364 obchodného zákonníka,

e) ak Prijímatel' nem Že splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože Veritel' je
neprítomnj' alebo je v omeškaní alebo ak Prijímatel' má od vodnené pochybnosti,

kto je veritel'om, alebo veritel'a nepozná, nastávajri ričinky splnenia záväzku, ak
jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej lischovy na ričely splnenia záväzku.
Vynaložené potrebné náklady s tm spojené znáša veritel'.

l l. V prípade, že Dodávatel' post pil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v s lade s

5 524 až $ 530 občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti
o platbu predloŽí aj dokumenty preukazujríce post penie pohl'adávky Dodávateľa na

postupníka.

l2. V prípade lihrady záv'inku PnjímaÍel'a zá|ožnému veritel'ovi pri v kone záložného práva

na pohl'adávku Dodávatel'a voči Prijímatel'ovi v sĺrlade s $ 151a až $ l5lme občianskeho
zákonníka Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty
preukazujrice v znik záIožného pĺ áv a.

1 3. V prípade hrady záväzku Prijímatel'a oprármenej osobe na základe vj,konu rozhodnutía
voči Dodávatel'ovi v zmysle Pránych predpisov SR Prijímatel' v rámci dokumentácie
Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazuj ce v. kon rozhodnutia (napr.

exekučn ' príkaz, vykonatel'né rozhodnutie).

l4. V prípade hrady záväzku Prijímatel'a oprávnenej osobe (veritel'ovi) na základe uloženia
predmetu záv'ázku medzi Prijímatel'om a veritel'om do notárskej schovy v zmysle
Práwych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží
notársku zápisnicu a dokumenty preukazujrice lykonanie uloženia predmetu zäväzku do
notárskej ŕrschovy.

15- Vprípade započítmia pohľadávok Dodávatel'a a Prijímatel'a vsrilade s $ 580 aŽ $

581 občianskeho zákonníka, resp. $ 358 až li 364 obchodného zákonníka, Prijímatel'

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloŽí doklady preukazuj ce započítanie
pohl'adávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzt'ahuj na Prijímatel'a, ktor,.i by sa pri aplikácii
niektorého z lryššie uveden; ch postupov dostal do rozporu s Právnyni predpismi SR
(napr. so zákonom orozpočĺoyych pravidlách apod.). Ustanovenia tohto článku sa
zárove nevzt'ahujri aní na pohl'adávku podl'a čl. 7 ods- 3 YZP.

ČlÁľox 19 UCHovÁvANIE DoKUMENTov
Prijímatel'je povinn; uchovávat' Dokumentáciu k Projektu do uplynutia leh t podl'a článku 7
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet' v kon kontroly/auditu Zo strany oprávnen] ch os b
v zmysle článku l2 VZP. Stanovená doba podl'a prvej vety tohto článku m že by4'automaticky
predÍž-ená (t'j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o posky'tnutí NFP' len

2.

3.

na základe oznámenia Poskytovatel'a Prijímateľovi) v prípade' ak nastan skutočnosti uvedené
včlánku l40 všeobecného nariadenia očas trvania t 'chto skutočností. Porušenie povinností
lypl 'vaj cich z tohto článku je podstatnjrm porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNoK 20 MENY A KURZovÉ' RoZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza v davky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné čtorrné doklady
sri preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímatel'; to neplatí v prípade
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto člĺíĺrku VZP. Pri použití ymenného kurzu pre potreby
prepočtu sumy davkov uhrádzan 'ch Prijímatel'om v cudzej mene je Prijímateľ povinn ,

postupovať vs lade s $ 24 zákona č.43112002 Z- z. o čtovníctve vznení neskorších
predpisov.

Pri prevode pe ažn ,ch prostriedkov v cudzej mene zo svojho ričtu zriadeného v EUR na
ličet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímatel'kurz banky platn v
de odpísania prostriedkov z'Účtlu, lzn- v de uskutočnenia ričtovného prípadu. T 'mto
kurzom prepočítan ' vj'davok na EUR zahmie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zričtovanie
predfinancovania, zričtovanie zálohovej platby alebo Žiadosť o platbu _ refundácia)'

Ak Príjímatel'prevádza pe aŽné prostriedky v cudzej mene zo svojho ričtu zriadeného v
cudzej mene na čet dodávateľa Projektu v rorĺlakej cudzej mene, použije referenčn '
v menn 'kurz určen 'a vyhlásen ' Eur pskou centrálnou bankou v de predchádzajrici d u
uskutočnenia čtorného prípadu' T mto kurzom prepočítan 'v'davok na EUR zahmie
Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zričtovanie predfinancovania, zričtovanie zálohovej platby
alebo žiadosť o platbu _ refundácia).

Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu
(posk nutie predfinancovania) použije kurz banky platn ' v de zdanitel'ného plnenia
uvedeny na čtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zičtovanie
predfinancovania) uplatní postup podl"a odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovanía, je povinn; priebežne sledovať a
kumulatíwe narátavať kladnri a zápornri hodnotu vzniknut ch kuzov'ch rozdielov. Tento
záverečny kumulatíwy prehľad vzniknuť ch kurzorrych rozdielov je Prijímatel'povinn
priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho
prehl'adu l,ypl 'va pre Prijímatel'a kurzová strata, m že v rĺímci Žiadosti o platbu (s
príznakom záverečná) požiadať ojej preplatenie. 'Ak zo záverečného kumulatívneho
prehl'adu rypl 'va pre Prijímatel'a kurzov' zisk, Prijímateľ je povinn ' tuto sumu vrátit'
v srilade s člankom l0 VZP. Postup podl'a tohto odseku sa uplatní' len ak kumulatíVna suma
kurzov'ch rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne
nevysporiadava.

4.
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

)

1 Všeobecné informácie o pľojekte

Názov projektu: Zvýšenie mĺestnej mobility vybudovaním cyklistĺckej infíaštruktÚry V meste Turzovka

Kód projektu: 30201 I M399

Kód ŽoNFP: NFP3020 r 0M399

operačný program:

SpoluÍinancovaný z:

302000 - lntegrovaný regionálny operačný program

Európsky fond reqĺonálneho rozvoja

PlioÍitná G: 3020'l 0 - l. Bezpečná a ekologická dopľava v regiónoch

Konkĺétny ciel': 3020'l 003'l - 'l 
'2.2 zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)

na celkovom počte prepravených osôb'

Katcgórie regiónov: LDR - mene1 rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cicl': 3020l 003l - 1 .2.2 Zv'ýšenie atraktĺVity a prepravnej kapacily nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

oblasť intervencie:

Hospodárska óinnosť:

090 - cvklis]ické trasy a turistické chodníky

l2- Doprava a skladovanĺe

I TMS
,l il i ,'r i

Predmet podpory 127
4.7.20229:44



2' Financovanie pľojektu
PredÍinancovanie: IBAII Banla Platnoďod Plĺnoďdo

sK545600000000 02046"t 4020 Prima banka Slovensko, a.s. 7.6.2005 31.12.2025

Refundácia: IBAN Banka Pliltost'od Pletnoďdo

s K545600000000 a20461 4020 Prima banka Slovensko, a.s. 7.6.2005 31.12.2025

3.A Miesto realizácie pľojektu
P.č. štĺt Rcgión

(NlrTs u)
lffiíúzcmnýcclok
(l{rjTsil)

Okrcs
(l{urs rv)

Obcc

I. Slovensko Stredné Slovensko Žilinsĺý kľaj Čadca Tuzovka

3.B Miesto ľealizácie pľoiektu mimo opľávneného
územia oP

Nezaevidované

4. Popis cielbvej skupiny
Cicľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostŕiedkov EsF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľojektu

cclková ďŽke ŕGalizácic htamých ektMt projrktu (v mesiacoch): 60

zečiatok rcalizácic hlavných aktivít proiclrtu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 1.2017

Ukončenie realĺzácĺe hlavných aliliYft projcktu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

12.202'l

I TMS
2014+

Predmet podpory
4.7.20229:44
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5.l Aktivity pľojektu ľealizované v opľávnenom území oP

Hlavnó aktivity pľoiektu

302M3990000l - Rekonštrukcia, modernĺzácĺa a \.ýstavba infraštruktÚry pÍe nemotorovú dopravu

Podporné aktiviý proiektu

Podpoĺné aktiuitp

Popis podpoĺĺýó alĺtiul:

Pŕradenie ku konlaÉtncm'u ciďlr:

Podporné aktivity

Mzdové výdavky a publicita projektu

3020l 003l - l.2.2 zvýšenie atraktivity a pÍepravnej kapacĺty nemotorovej dopĺavy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb'

5.2 Aktivity pľojektu ľealizované mimo opľávneného Územia oP
Nezaevidované

)

Ilus
2ol4+ PÍedmet podpory

4.7.20229:44
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6. Meľatelhé ukazovatele pľojektu

6.t Príspevok aktivít k meľatelhým ukazovateIbm pľojektu

6.

Kód

P00

P0t

P0t
Któd:

MGÍatGľný ukazovat€ľ:

Subjekt:

KonkÍétny ciC11

Typ aktivity:

Hlavné aktivity plojektu:

P0043

Dížka nových Úsekov cyklistických komunikácií

Mcrnájednotka:

čas plncnia:

Typ závislosti uk zovatcľa:

ldentiÍikátoÍ (lčo):

km

K - koniec realizácie projektu

3:2730

Maximálna hodnota

003r 433rMESTO TURZOVKA 1

Né

3020l 003l - 1 .2.27ýšenie atraktiVity a prepravnej kapacity nemotorovej dopĺavy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

3020l 003l R0'l 9 - A. RlUs-bez UMR-Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopľavu
(LDR)

Gielbvá hodnota

3o2M3990oo0'l - Rekonštrukcia, modernizácia a Vlistavba infraštruktúry pre 3,22g
nemotorovÚ dopravu )

Kĺíd:

McratcÍný ukazovatcÍ:

Subjekr:

Konkrány ciel':

Typ aktivÍty:

Hlamé aktivity projektu:

P0528

Poóet vytvoÍených prvkov doplnkovej cyklisticke|
infraštruktÚry

Mcmá jcdnotka:

čas ptnenia:

cclkďá ciďová hodnot :

Typ záúslosti ukazovatcÍa:

ldenliÍikáto1 (lco):

počet

K - koniec realizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

003'14331MESTO TURZOVKA

30201 003t - 1 '2-2ZýÉenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

3020l 003l R0l 9 - A. RlUs-bez UMR-Bekonštrukcia' modernizácia a vt/stavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
(LDR)

Cielbvá hodnota

302M3990000l - Rekonštrukcia, modernizácia a v'ýstavba infraštruktÚry pre
nemotorovú dopravu

0

Kríd;

McľatcÍný ukazovatel:

Subjck;

Konkrétny cicl':

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

I TMS

P0769

Poóet vybudovaných prvkov upokojovania dopĺavy

Memá icdnotka:

čas p!nenia:

Celková ciclbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovateľa:

ldentĺÍikáto1 (lčo):

poóet

K - koniec realizácie projektu

t,0000

MaximáIna hodnota

0031 4331MESTO TURZOVKA

3020'l 003l - 1 .2.2 ZVýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorove.i dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte pĺepravených osôb.

3020l 003l R0l 9 - A. RlUs-bez Ul/ĺR-Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pľe nemotorovú dopravu
(LDR)

cielbvá hodnota

302M3990000'| - Rekonštrukcia, modernizácia a v,ýstavba infraštruktÚry pre
nemotorovú dopravu

Predmet podpory

4.7.20229:44

427



6.2 Pľehläd meľatelhých ukazovatelbv proiektu

Kód Názov Mrmá jcdnotka Gelková cielbvá
hodnota

Príznak
ŕzika

RelevanciakHP Typzávislosti
ukazoYatcľa

P0043 DÍŽka not/ých úsekov cyklistických
komunikácií

km 3,2230 Nie UR Maximálne
hodnota

P0528 Počet Vytvorených prvkov doplnkovej poóet
cyklistickej infraštruktúry

0,0000 Nie UR MáxImálna
hodnota

P0769 Počet Vybudovaných prvkov
upokojovania dopravy

počet 1,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

7. Iné údaie na úľovni projektu
Nezaevidované

ITMS
20i4-r

Predmet podpory

4.7.20229:44

527

n

*;\

Vii,

[$
F:t
L-:
t_.



výĺ

8. Rozpočet pľoiektu

8.l Rozpočet prijímatelä

Priame qýdavky

l(onkľólnľďcľ:

Tye *tivity:

Hlamé aktivity projektu:

Skupina výdavku:

Skupina výdavku:

Skupina výdavku:

Nepľiame výdavky

Konkĺétny cicÍ:

Podpomé aktivity:

Skupina výdavku:

Skupina výdavku:

8.2 Rozpočty paľtneľov

Nevzt'ahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Gelková výška oprávnených výdavkov:

Celková výška opľávnených výdavkov pre pĺojelĺ:ty generujúce priiem:

PeÍcento spoluÍinancovania zo zdrojov EÚ a šR:

Výška nenávratného Íinančného príspevku:

30201003t . 'l ,2.2 zvýgenie atraktivity a pÍEprävnej kapaeity nemotorovej dopravy
'(predovšetĺďm eykllstickej dopĺavy} na celkovom počte pĺopravených osôh.

30201 003l R0l 9 - A. RlUs-bez UMR-Bekonštrukcia, modeínizácia a výstavba
infraštrul<tÚry pre nemotorovú dopravu (LDR)

l. 302M3990000l - BekonšÍrukcia, modernizácia a ýstavba infraštruktúry pre

nemotorovú dopravu

'l.l -021 -Stavby
Poznámka: stavebné práce, projektová dokumentácia, stavebný dozor

1 .Z - O27 - Pozemky
Poznámka: nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektul

l .3 - 930 - Rezerva na nepredvídané vtj'davky

Poznámka: rezerva na dodatočné výdavky na stavebné práce a s tým
sÚvisiaci stavebný dozor

3020l 003l _ l .2.2 Zvrl'šenie atľaktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickei dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

l. 302M399P000l - Podpoľné aktivity

l.l - 51 8 - ostatné služby
Poznámka: nástroje povinnej publicity a propagácie

1.2 - 521 'Mzdové výdavky
Poznámka: lnterné riadenie projektu - výška r^ýdavku.|e obvyklá v danom
odbore, čase a mieste,.je primeraná Úlohám a zodpovednostĺam osôb
zapojených do realizácie projektu' je stanovená v súlade s
predchádzajúcou mzdovou politikou žiadatel'a

ccBovi ĺý.ikr opľámrnýdr výdrĺtov

l l42 06'&ĺ ľ € :

l l42068'll €

l l42 068,'1 1 €

opÍáYnGíý výdavok

l 'l l3 755,34 €

743'89 €

27 568'88 €

cdková výška opľávnmýďt výdav*ov

26 039'20 €

26 039'20 €

opÉmenývýdavok

960'00 €

25o79,2o€

l l 68 ]07,3] €

0,00 €

95,0000 %

1 l09 70'l 
'94 

€

IITMS Predmet podpory

4.7.20229:44

627



Výčka spoIuÍinancovania z ľlastnýdr zdrojov prijímatcľa: 58 405'37 €

I TMS'2014+ Predmet podporyE 4.7.20229:44

727



Príloha č.3 zmluvy o poskYtnutí NFP

lili
EufiÓPsKAÚNlA

lUÄoP5XY|oNl)
RfdloNÁl Nt}lo8ozvojA E

Rozpočet projektu

lvlesto Turzovkažiadaŕleľa:

miestnej mobility vybudovaním cyklistickej iníraštruktúry v meste Tuzovkaprojehu:

Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónochPilori ná É:
1 '2'2 Zlepšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

ŠpeciÍický cieľ

5,00% DPHvlastných zdroJov z85,00% zdroia šR 2 10,00%95,000/o zctrola EÚ z cov ('Á)
spoluÍinancovanieNFP z

(%)

Názov Výdavku skupiha Výdavkov
Memá

iednotke
Počel MJ

Jédhotková
céna béz DPH

(EUR)

cena celkom
beu DPH {EUR)

cena célkom
s DPH (EUR)

c€lkové opÍávnené
výdavky (EuR)

ztoho NFP
(EUR)

Neopnivnené výdavky
(EUR)

(1) {2) (3) (4) (s) (6=4x5) 17 = 6\ 1.2) (8) (9=8x%NFP)
Plát€ DPH 10 = 6'8
Neplat€ DPH 10 = 7-8

|tLýná stilMta L 1 RdíonšlÚkclL frodamLacla ô výsravba lnÍfďtruklúry prc naholofovú dopmw'

staýehné Práce )21 Stavby súbor 1,00 908 613,35 s08 613,35 1 090 336,02 1 085 805,34 1 03l 5ĺ5.07

PÍojeHová dokuňúlácie 021 Stavby ks 1,00 1 1 666,67 1 1 666,67 14 000,00 1 1 000,00 ĺ0 450.00 3 000.0c

slavebný dozoĺ 021 Slavby sÚbor 1,00 16 950,0C 16 950,0t 16 S50,00 t6 950.00 16 t02,50 0,0(

nákuP pozémkov
névyhnu lných pre tealizáciu
pĺojektu

027 Pozemky rúbor 1,00 743,8S 743,89 743,8( 743,8F 706.70 0.00

Dodatočné výdavky na
davebné paáce

930 Rezerua na
nepredVídateľné
Výdavky

1,00 2g 65s,í4 2S 659,14 35 590,S7 27 145,13 25 787,81 a 445,44

ďodatočné výdavky .a služby
šlevehného dozoru

J30 RezeNa na
nepredvĺdatelné
Úýdavky

1,00 423,15 423,75 423,75 423,75 402,56 0,00

ektivĺh č. ĺ 968 056.80 '! 158 044,63 1 142 068'1ĺ 1 084 964,70 15 976,52

1
priama 968 í ĺ58

prclenu

Dočesný pútač 518 ostalné služby ks 2,00 500,0( í 000'00 1 200,00 600,00 570,00 600,00

slále tebuľa 518 ostalné služby ks 2,00 300,00 600,00 720,0c 360,0c 342,00 360.00

1 1 9ĺ
Publicib a iné

% píacovného
času na p.ojekt

Hrubá mzda/
odmena za meÍnÚ

Jednotku (EUR)

zákonné odvody
zamesMávatela za

memú iednotkU

celková cena práce za
pro1ekt (EUR)

z loho Neopíávnené výdavky
(EUR)

Ná2ov výdavku skupina výdavkov Počet MJ NFP (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) i8= axsx(6-7) ls =8x%NFP) (1 0)

|'aneŽéŕ / exPeŕ prípÍavy
orojektu

521 lt/zdové
výdavky

360,00 100,00% 8,0( 2,41 3 891,60 3 697.02 0,0(

P.ojektový m.haŽéÍ (riedeni€
proiektu)

521 Mzdôyé
ýýdavky

560,00 1 00,000/o 8,00 2,41 6 053.6C 5 750,9t 0,00

)rojektový manažér (riadenie
ilojektu)

521 lvzdové
výdavky

560,00 100,00% 8,0c 2,41 6 053.60 5 750.92 0.0c

521 N,lzdové
výdavky

360,00 100,0001 8,0( 2,81 3 891,60 3 637,0t 0,00

/ expeŕ pre 521 L4zdové
ýýdavky

480,00 100,00% 8,00 2,41 5 188,4C 4 929,36 0.00

lhtemé riadenie prciénu

28 26AKĺvlTY PRoJÉKTu

25 079,20 23 823,24 0.0c

26 03S,20 24 737 960,0c

994 736,0( 1 185 1 168 107,31 1 109 70ĺ.s! 16 936,5i



't

EU
Názov žladateľa
Názov Droienu zvýšenie miestnei mobilitY wbudovaním cyklisticke| infraštruktúry v meste Tuzovka
Priorilná os Prioritná os 't " Bezoečná a ekolooická dopBva v ÍeEiónoch

zlepšenie atÍaldivity a PrepÍavnej kapacity nemotoÍovei dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy}

celkovo bez

osóbcelkovom

JsdnotkováMnožstvo
cena

oprávnené
bez DPH

Neoprávnené
bez DPH

Memá
iednotka

Skupina
výdavkov

Názov výdavkuP.č.

Hlávná äkl ta é. 'ĺ
1 Dnca ]21 sĺáVhV sÚbor 1 00c goa ŕj'i 3 3t 908 61 cnÁ R17 7c 3 775 56
, 1 00c 1í 66667 I 166-67 2 5ÔÔ n0

16 950 0C3 dozdt 1 Slevbv hod 1.000 {6 q5n n0 n

4 nákup Pozemkov nevyhnutnýEh pre
reetirách, Droiadu 0,00 0,00

Gp h-7n 7ňhve č 3äelrô)1 N-h7a4Dor1-'lR\ ň2 180 )74 5. 0.00
m) )AC 2.79'. 359t2021 (V -b / B-2t2021 -JR\ x27 Pozemký 7F'1 000

7 mh Ná č 3g5lro2 1 íV-b78-3/202 1 -'IR) m2 o30 )7q nR/ NAA nnn
m) n)7 2.79ĺlUvá | 3A6t202 1 (V -b7 A-4 12021 - JR\ o/! 0

) B3t' n) I tv -h'7 a-5 D n) 1 -.tR\ m2 oa1 )79 ))6 )?F 0
ň) n)7 ) oon0.74

a1 I t, n) 1 tv -h7 9,7 t2 0? 1 -.lR\ m2 o65 ?79 18 141 0.00
ň) í15 ?70 ?71 0

oÔn3BoD o? 1 lv -h7 B l9l?Ĺ? 1 -.lR\ 7 Przémku m2 o41 279 1 14 1.14
1A? l'i21 l\l-h7 A-4N'n 1- lŔ\ m? ô65 27q 1a1 '1 81 o

1ÔF 0zmklVä 37 0l?o?1 (v -hl a-1 1 t2ÍJ21 -.lR\ 2/ Przefrký m2 034 2/9
onn7ňlll\]^ ŕ 2^,l)n 1 N-^7R-1,Dn)1-'lŔ\ m? 239 )?9 ti. ti I

274 i3F oTllrvá ' 36sl2o?1 íV-b7a_1 3/2021_JR}
141 Ôôn7ňllluA ŕ arolro,1 (v-h7q]lďlr0 'l-.lŔ\ ň2 065 ?79

m) )7q 141 1 Al oŤlUVá
' 

33312021 íV-b /a-1 5/202'l -JR)
141 0007mhNA ŕ ?6ÁDn 1 1V-l'7B_16102í-.lRl o27 PÔ?pmký m2 o65 2t9 1.81

325t202',t t V -b7 B-17 /202 1 -JR) ň) 27p. 1.41 0.0cZmluua a

27Q )51 251 03)At) n2 1 tV -t)7 A-1 A DO) 1 -.tR\ 7 PÓzemkv m2 o.g0
ôo|m2 o30 ?7 0.44

,79 o 1Á o 14 07mh)uA 27 Pozemkv m2
nna1^2 l' n" 4 lv -h7 A-) 1 Dn) 1 -.lŔ\ ň2 005 279 o.14

nn5 27q o 1a o 14 0mhrve : 354 D 421 I V -bt B-22 DO2 1 -JR) o27 Pozemkv
n 14 ooa7miNA ŕ a61rrn 1 lv-h7R-r?Dn 'l-.lŔ\ ň2 005 279

m) nn5 ,79 o 14 o 14 0.o7mh}uá 37 9t2021 IV -b7 B-24 t2D21 -JR\
n 11 n 14 004i27 PÔ7emkv m2 0. 2' ĺ9

ň2 Ô 16 )79 045 0.0c7frlÚýe ' 261 l2o21 íV-b78_261202',l _JR)
270 ná5 fi45 oIv -h7 e-)7 Do2 1 -.',lŔ\ o27 Po7éňkv m2 o.lti

m2 ô 16 ?7 0.45 0.0c
20 00 279 55.80 55.80 0.0cGP c-69 zmlwa é. 347 l2o2'| (V-c69-1 /2021 -JR) 027 Pozemký m2

noa, anl, 02 4 l\l -Ä9-, D n2 1 -.lŔ\ ň2 2 ?/
m2 Änn )79 16 74 0.07mh)ue | 3-16l?021 ĺV-c69-3/2o21'.lR) o27 Pozemkv

?f 437 Ô0r7 mh ru^ č ) qqlro? 1 /V-c69-4,/2o2í -.lR'| m2 3 27
027 Pozemkv m) Änn )7q 16 74 0.0cnhrva | 32912021 íV-c69_5b/202í-JR)

11 1R 11 16 07frlrlv, č 3rÄlrn)1 /V-.Ágsá/2n'1-.lR1 o?7 Pô7emkv m2 4.0r 2.
nnrň2 )nn )79 5.58nlLlvá | 327 l2o21 íV-c696b/2021-JR)

55 0| 3ÁAlrn 1 ŕV-.Á9s.J2o21-'IR\ o27 Po7éňkv m2 2'Ĺ
nna| 31al2o21 íV-c59-7a/2021-JR) fr? 380 )79 10.60nluva

,14 363 0.0(?59Dn 1 lv-ŕÄ9-7ql,o21 'lR\ o27 PÓ7émkv m2 1.30
11 ÄA 00(m2 4 ?l

?8f; )74 10 60 10 60 0.0(a3nl) n 1 lV -(59-7 d D O? 1 -.lR\ 7 Przefrký m2
)? 3) 02 \1 l2n2 1 l\l -.^a-qlr6, 1 - lŔ\ m2 I 21

111 )79 307 307 0.0(3Ä612 o, 1 (v -rÁ9 -1 o e l? 02 1 -.lR\ 2 7 Pozemkv m2

^ 
1Á 000a16l2n2 1 ĺv -ťÁ9-1 nh/'n'1 _ lŔ\ m2 2 2/

17t ,7Q 10 3? 10 0,0(m2
50 2' 0007ňlll\,^ č 

"f,I2n 
1 /V-Mq_11l2n'1_ lR\ m2 1A 00 2.19 50.22

nÔ07 Pozemkv ň) )ii 6q7 13.94| 331 12021 (V-c€'9-1212O21-JRl
)74 ) 79. 0007mhN^ č'55I)n 1 ŕV_h69-1/2021-.lR\ m2 'I 00 2.t

ÔÔ0ň) ) 6et ?79 5.58
' 33212021 íV-b6s-2a/2021-JR'|

07ňh !ýA ŕ 32Äl)n'1 ĺV_ffiq-2h/?o21-.lR\ m2 200 2.79
ôÔnň2 )oi ?79 5'5€Ťh]Vá ' 32312021 íV-b69-2ď202í _JRl

)7C 6qF 6 0.007 Pr7éňkv m2 2.50
oonm2 250 ?7 € 6Ťh]Vá | 35612021 íV-b69-4a/202'ĺ_JR)

)74 335 3 07 PÔŽemkv m2 1.20
nnn

' 377 l2o2',| íV-b69-6/2021 -JR) m? 070 ?7ÍlUvä
Áo7 í6n 31 160 31 oCP d-74 l)021-.jŔ\ 7 Pozemkv m2 23.00

L1 Ri ÔÔ0fr2 600 6C7Ťluva a s43l212'l (V -7 B-2a12O21 - JR\
l7 Pozemkv m2 AO7 ,o 91 20 91 0.00a17 t)n2 I N-7 q-rhDn? 1 -.lR\ 3.00

í1q án 004254t2021 N -7 8-3D021 - JR\ l)7 PÔ?emkv fr2 20 00 6C7!mluva a

o27 Pozemkv ň2 qnn ,74 437 437 0

1,00 0,0c027 Pozemky m2 6,25 1,00 1,00
Nájomné

zmluvy GP
o-88

zmluva é. 34512021 (V-88-01 /2021 /JR)

m? 1ÔÔ ío0 0.0caÄÄ L or'l lv -BB-D, I) 02 1 l.lR\
i?7 Pozemký 1nn n0am2 250 1 1.0c

fr? )aa 6q7 13I 13 94 0.0cGP d-nR 2E t)n 1 tv-Bal1120,1-.lR]'

súboŕ 29 659,14 22 620,94 7 038,2CDodatočné výdavky na stavebné práce
930 Rezerua na
nepredVídatel'né
výdávky

1,000 29 659,14

930 Rezerva na
nepredvÍdatel'né

výdaVky
súbor 1 00c 423,75 423,75 423,75 0,0(dodatočné výdavky za služby

Podoomé aKlvltv DroieKu
51 I ostatne

500,00ks 2,00c 500,00 1 000,00
500,00

7
Dočasný pútač

51 8 ostatné
300,00ks 2,000 300,0c 600,00

300,00
8 stála tabul'a



521 Mzdové osrbohodin

)

0,0c/ cxport p]ĺprrw prc|cKu í0'81360,oool 3 89í'60

0,0cman.žór (Ílld6niB P'oioKu)
osobohodln

10,8156o,OOOl 6 053,60

0,0cmanažér (.ladenlB prciektu} osobohÓdln
e 10'8'ĺ56o,OOOl 6 053,60

0,0cmrnažór osobohodin

^

10,8136o,OOOl 3 891,60

. 0,0c

14111,,73

2A22.75

osoboh0din
a 10,8148o,OOOl 5 188,80

994 73&00

í6 93ô.62



E
Príloha č.4 ZmIuvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v zneĺí neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primeľane použije aj pre postup určovania finančnych opráv pre zákazky vyhlásené podl'a Zákona č,. 2512006 Z. z. o verejnom obstaľávaní

a o Zmene a doplnení níektoľ.ch zákonov v zneĺi neskoľších predpisov (ďalej aj ,,zákon o Vo" alebo ,,ZYO") ak je to pre prijímatelä v hodnejšie azákazky,
na ktoľé sa nevďahuje p sobnosť ZVo

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slriži na uľčovanie vyšky wátenia poslqrtnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opraly), alebo ex ante

finančné opra1y v nadväznosti na zistené porušenie pľavidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVo. Všetky percentuálne sadzby sa t kajri prípadov,

ked'konkrétne porušenie malo alebo mohlo mat'vplyv na v sledok Vo/obstaľávania.

Zistenia nedostatkov Vo' ktoré nie sťl zaradené do prílohy é. 4,by sa mali riešiť v srilade so zásadou proporcionality a podl'a možnosti analogicky s typmi

nedostatkov uvedenymi v prílohe č,.4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pľavidíel a postupov pri obstarávanizákaziek na ktoré sa p sobnosť

ZYolzákona o Vo nevďahuje (t ka sa aj zäkaziekzadávanychosobou' ktorej poskytne verejny obstaľávatel' 50%o a menej ťrnančnych prostriedkov na dodanie

tovaru, uskutočnenie Stavebnychprác a poskytnutie služieb z NFP), Ro na zák|ade anal gíe a pľoporcionality postupuje podľa prílohy č.4 Zrriuvy o poskytnutí

NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na záHade tohto zaradenia bude určená príslušná ťtnančná oprava'
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r00%Veľejn 'obstaľávateľl neposlal oznámenie o vyhlásení veľejného obstarávaĺria
publikačnému riradu a UVo podľa s 27 Zvo za ťrčelom jeho zverejneĺria
v euľ pskom vestníku a vestníku tryo.

Verejn 'obstaľávatel'neposlal v,rru na predkladanie ponrik na zverejnenie do
vestníka Úvo v prípade bežného postupu pre podlimitĺé zákazky.

Verejn' obstarávateľ zadal zátkazku priamo, bez splnenia povínnosti
postupovať p odľa ZY o v zmysle $ 1 0 ods' 1, čo zárove znamená nedodržanie
postupov povinnosti zveľej ovania zél<azk<y, nakolko verejn ' obstarávatel'
neaplikovaĺrím zákonn 'ch postupov sričasne nedodľží povinnosť adekvátneho
zverejnenia zaďávaĺĺazákazky. Tieto prípady sri napr.: neoprávnenosťpoužitia
w nimky zo ZYo v zmysle $ 1 ods. 2 až 15 ZYo, uzavretie zĺiluvy priamym
rokovacím konaním podľa $ 81 ZVo bez splnenia podmienok na jeho použitie,
nesprávne zaradeníe zékazky do prílohy č. 1 k ZYo auplatnenie postupu
zadávalia zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimiÍrcj zékazky, pričom mal
byť použit postup pre nadlimitniĺ zikazku a zároveŤl zákazka nebola
zvercjnená cez funkcionalitu elektronickej platformy.

Y zva na predkladanie ponrik kzákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu
od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 euľ bez DPH
v prípade stavebnych prác aod260 000 ew bez DPH v prípade sluŽieb podlä
prílohy č. 1 k Zvo (ďalej len ,,zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahď'),
ktorá bola vyľrlásená od 31.3.2022, nebola zllerejnená prostredníctvom
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku tlvo.

Nedodržanie postupov zverejtlovanía
zŕkazky alebo neoprávnené použitie
pľiameho rokovacieho konania

1

1 označenie,,Verejn obstarávateľ" sa vďahuje aj na obstaľávateľa podľa $ 9 zvo a osobu podľa $ 8 zvo
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Verejn' obstarávatel' vyhlásil nadlimitnri zákazku, pričom oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v eur pskom vestníku,
a|e zadávalie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku UVo (veľejn
obstarávatel' nesprávne použil podlimitn formulfu)'

Zákazka na poslqrtnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (wénane), bola
nespľárme zaradená do prílohy č. I kzvo amal byt'pouŽity postup
pre nadlímitnri alebo podlimitnri zákazku, ale veľejné obstaľávanie bolo
vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne
zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na
mailov kontakt zakazhvcko@vlada. sov.sk

Pľijímatel'vyhlásil do 30.03.2022 (wátane) zékazku s nízkou hodnotou alebo
zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej veľejn obstarávatel'poskytne 50 %o a
menej finančn 'ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch
pĺác a poslrytnutie služíeb z nenáwatného finančného príspevku (a nebolo
preukáuané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podl'a ZYo), ale
pľijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s vyzvou na
predkladanie ponrik alebo neidentifikoval (ĺapr. cez webové rozhranie) min.
troch vybran 'ch záujemcov.

Prijímatel' vyhlásil od 3 1 .03 '2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu
do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH
v prípade stavebnych prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podlä
pľílohy é. I kzvo (ďalej |en ,,zákazky s nízkou hodnotou nižšieho ľozsahť')
aLebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejn obstaľávatel'poslgrtne
viac ako 50% alebo 50%o a menej finančnych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočneníe stavebn 'ch prác a poskytnutie služieb z neĺáwatného finančného

25%

Stľana 3

Pre uplatnenie finančnej opľavy vo v'ške 100 % je potrebné splniť podmienku,
že zákazka nebola v be c zsĺerejnená podlä pravidiel určen 'ch Zv o a malabyť
zverejnená.



príspevku (a nebolo pľevkázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov
podl'a Zvo), ale pľijímatel' v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho
rozsahu neoslovil prostľedníctvom funkcionality elektronickej platformy
minímálne troch záujemcov' resp. neidentiÍikoval (napr. cez webové
rozhľanie) min. tľoch vybľan ch záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby
nezverejnil zákazkuna webovom sídle ani neoslovil s vyzvou na predkladanie
ponrik alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhľanie) mi''. tľoch
vybran ch záujemcov.

Zákazkavyhlásená osobou, ktorej verejn 'obstarávatel'poskytne viac ako 50%
alebo 50 %o amenq frnančn ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebnych prác a poslgrtnutie služieb z ĺenávtatného finančného príspevku,
bola zverejnená na webovom sídle prijímate|'a, ale prijímatel' si nesplnil
povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitny maílov'kontakt
zakazkycko@vlada.eov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zasIal
informáciu o zveľejnení na osobitn ' mailov. kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zékazka nebola zverejnená na webovom sídle
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímatelä nie je funkčn ). Finančná oprava
podl'a tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podlä
predchádzajirceho odseku neuplatní, ak" prijímateľ oslovil s v zvou na
predkladanie ponrik' resp. identífikoval (napr. cez webové ľozhľanie) min.
troch vybran 'ch záujemcov.

Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola
zverejnená na webovom sídle prijímatel'a' ale prijímatel' si nesplnil povirmosť
zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitn ' mailov, kontakt
zakazkycko@v|ada.gov.skaleboakzákazkavyhlásenáosobou'ktoľejverejn
obstaľávatel' poskytne viac ako 50 % alebo 50 %o a menej finančn ch
prostriedkov na dodanie tovaľu, uskutočnenie stavebn ch pľác a poslqrtnutie
služieb z nenávratĺého firrančného príspevku, bola zlĺerqnená na webovom
sídle prijímateľa, ale prijímatel' si nesplníl povinnosť zaslať informáciu o tornto
zverejnení na osobitn mailov kontakt zakazbcko@vlada.sov.sk (platí ai pre

Príloha č. 4 Zm|uvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo
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pľípady, ak prijímate|' zasIal infoľmáciu o zverejnení na osobítny mailov
kontakt zakazkycko@v1ada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na
webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo pľijímateľa nie je funkčn )'

Finančná opľava podl'a tohto typu porušenia sa v tomto pľípade zákaziekpodľa
predchádzajriceho odseku neuplatní, ak prijímatel' oslovil s vyzvou na
predkladanie ponrik, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch emcov

I00 % vďahuje sa na
každi zrozde|eĺych
zákaziek

25 %ovďahuje Sa na každri
z rozde|enych zákaziek

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s ciel'om vyhn ť sa použitiu postupu
zadávaníanadlimitnejzákazkyalebopostupuzadávaniapodlimitnejzákazky.

Veľejn ' obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil pľedmet zákazky
arealizoya| tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli
zverejneĺé.

Veľejnj' obstaľávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, keď namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky ľozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku UVo alebo prostredďctvom
funkcionality elektľonickej platformy. . 

.
Verejny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, keď namiesto vyhlásenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou,
ktor'ch vyzva na predkladanie ponrik bola zverejnená prostredníctvom
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku lIVo.

Verejn' obstaľávatel' porušil $ 6 ods. 16 písm. b) Zvo, keď namiesto
vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byt'zverejnená
vo vestníku ÚVo, vyhlásil niekolko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho
rozsahu.

Nedovolené rozdelenie predmetu
zákazky
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5%

5%

Verejn obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 písm. c) ZYo, keď namiesto
vyhlásenía podlimitnej zékazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000
eurbez DPH, vyhlásil niekol'ko podlimitn chzákazíek na stavebné práce s

PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu
námietok.
Verejn' obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak bol obíden postup
zaďávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v d sledku zahrnutia takej
dodávky tovaru alebo poskytnutych služieb, ktoré nie sri nevyhnutné pri plnení
zákazky na stavebné prácedoPHZ.

ostatné prípady nedovoleného spájania r znorod ch zákaziek, ktoré mohlo
obmedziť hospodarsku silťaž, keď iba jeden hospodaľsky subjekt bol sp sobil '

predložiť ponuku, ktorá by spĺ ala požiadavky na predmet zákazky.

ostatné prípady nedovoleného spájania r znoľodych zákaziek, ak viacero
hospodaľskych subjektov na trhu bolo sp sobil 'ch predložiť ponuku, ale
zárove nebol predložen 'vyšší počet ponrik.

ostatné prípady nedovoleného spájaĺrlE r znoľod 'ch zákaziek, ak bol
predložen vyšší počet pon k uchádzačov, ktorí splnili podmienlcy ričasti a
požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložen ch ponrik sa posudzuie individuálne.
Verejn obstarávateľ porušil ustanoveníe $ 28 ods. 2 ZvO, keď neuviedol
v oznámení o vyhlásení veľejného obstarávania alebo siiťažn ch podkladoch
od vodnenie nerozdelenia zékazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak od vodnenie nerozdelenia
zékazky na časti nebolo dostatočné.

Nedovolené spájanie ľ znorod 'ch
predmetov zákaziek, pričom zákazka
nebola rczdelená na časti

Neod vodľenie neľozdelerua zákazky
na časti

J

4
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10%
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V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 %o zo zŕlkonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponrik bola 5 dní a menej.

eJ

bola

ponrik
padepľí

čast)o

predkladaniea

žiadosti
uvedenomVzvo.

oznamerua

predloženiena

relevantné).

alebo
ustanovená
(

predbeŽného
(ak

lehota
ponťlk

zvereJnerue
prostriedkami

minimálna
predkladanie

zohľadniť
ako
naLehota

kľatšia
potrebné
elektronich- mi

V prípade, že skrátenie lehoty bolo
lehoty, ale menšie ako 85%.

väčšie ako 50 %o zo zákoĺ.nejrovné alebo

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné
lehoty, ale menšie ako 50%o.

Verejn obstarávatel' nepredížil lehotu na predkladanie ponrik/lehotu na
predkladanie žiadostí o ričasť v prípade podstatn] ch zmjeĺ v podmienkach
zadávalia zákazky (napľ. lprava podmienok ričasti, ktorá zabezpečuje širšiu
hospodarsku s ťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehot.' 

''u pr"dkladanie
ponriVlehotu na predkladanie žiadostí o ričasť v prípade podstatn ch zmien v
podmienkach zadáv ania zákazky.

väčšie ako 30 %o zo zákonnejalebo

V prípade, že skrátenie lehoty bolo ako 30 %o zo zŕlkomej lehotymensre

Nedodržanie mininrrálnej
lehoty na pľedkladanie ponÚlk2

alebo

NedodrŽanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o ričast'3

alebo

Nepľedĺženie lehoty na predkladanie
ponťrVlehoty na predkladanie žiadostí
o čast' v prípade podstatn1 ch zmien
v podmienkach zadávarlia zákazky

zákomej

5

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančnéopravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

2 Uvedeny typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponrik upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímatel,ov k pľocesu a kontroleVo/obstarávania
3 Lehoty sti stanovené pre užšiu s tťaŽ aľokovacie konanie so zverejnením.
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Lehota stanovená na pľijímanie žiadostí o sriťažné podklady je ľormaká alebo
kratšia ako 5 dní, čím sa vytváĺa neopodstatnenáprekŕ ka k otvorenej stlťaži
vo veľejnom obstarávaní.

Verejn obstarávatel' neposkytol bezodplatne neobmedzen ', ripln a priamy
prístup prostredníctvom elektroniclc ch prostriedkov k sriťažn 'm podkladom
aleboin mdokumentom, ktorésripotrebnénavypracovaniežiadosti o
irčast/ponuky odo d a uverejnenia oznámeĺia o vyhlásení veľejného
obstarávania , ozĺámeniapoužitého ako v zvana stĺťaž, oznámeĺia o
vy'hláseď siťaženávrhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku.a

V prípade, Že siťažne podklady alebo iné dokumeĺÍy, ktoré sri potrebné na
rrypracovanie žiadosti o ričasť/ponuky, boli aŽ do uplynutia lehoty na
predkladanie ponrik zveľejnené v profile a verejn obstarávatel' k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, ripln' a priamy prístup prostredníctvom
elektronich ch prostriedkov, finančná oprava sa neuplat uj e.

V pľípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o s ťažné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie ponrik (v srĺlade s príslušn mi ustanoveniami
zvo).

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o sriťažné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie ponrik (v siilade s príslušn mi ustanoveniami
zvo).

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí
o sťrťažné podklady/sriťažné podmienky
(vďahuje sa na verejniĺ stĺťaŽ, siĺťaž
náwhov alebo bežn postup pre
podlimitné zákazlq)

alebo

obmedzenie prístupu k sriťaär 'm
podkladom alebo ínjrm dokumentom,
ktoré sri potrebné na vypracovanie
žiadosti o ričast'/ponuky

6

Príloha č.4 Zmllxy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

a Ak bol poskytnut 'prístup prostredníctvom elektronick 'ch prostľiedkov k sriťažn m podkladom alebo in m dokumentom, ktoré sír potrebné na lypracovanie Žiadosti

oznámenia o vyhlásení siťaŽe návľhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie pon k, uplatní sa Íinančná oprava 25 yo, l0 oÁ

alebo 5 %o poď'|'a obdobn 'ch pravídiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o sriťažné podklady.
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10%

5%

2s%

r0%

Lehota na predkladanie ponrik (alebo lehota na pľedloženie žiadosti o ričasť)

bola predižená (jej p vodne určená lehota bola v srilade so ZVo), pričom
verejn obstaľávateľ nezverejnil trito skutočnosť formou redakčnej opravy
v eur pskom vestníh/vo vestníku UVo.

Verejn' obstaľávateľ nepredĺžil lehotu na pľedkladanie ponrilďlehotu na
predkladanie žiadostí o ričasť, keď neposkytol vysvetlenienazáVJade žiadosti
zhljemcu najnesk r 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladaníe ponťrk za
predpokladu, že o vysvetlenie požiada|záujemca dostatočne vopred (v prípade
nadlimitn'ch zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponrik za pľedpokladu, že o vysvetlenie požíada záqemca
dostatočne vopľed (v pľípade podlimitn ch zákazíek).

Lehota na predkladanie ponrik (alebo lehota na predloŽenie žiadosti o ričast)
bola predlžená (ej p vodne určená lehota bola v srilade so ZVo), pričom
verejn obstaľávateľ nezverejnil tuto skutočnosť formou redakčnej opravy
v eur pskom vestníkr.r/vo vestníku UVo, ale z-lerejnenie bolo zabezpeéené
injĺm sp sobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom,
ktoru sri registrované v rámci zákaz|q zadávanej s využilím elektronického
prostriedku), ktoré zaručl4e, že informáciou o predlženej lehote na
predkladanieponikmohli disponovať aj záujemcovtazinychčlenslc'ch štátov
EU.
Verejn' obstarávatel' zadá zákazku na záÝJade rokovacieho konania so

zverejnením alebo postupom srĺťažného dial gu, avšak tak to postup nie je
oprávnen aplikovať podľa dotknut 'ch ustanovení ZVo
Verejn' obstarávatel' nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnením a sriťažného dial gu, ale v rámci použitého postupu

bola zabezpečená transpaľentnosť, s časťou dokumentácie k ziĺkazke bolo
od vodnenie tohto postupu, nebol obmedzen počet záujemcov, ktory boli

Nedodržanie postupov zverej ovania
opravy oznámeĺlja o vyhiásení
verejného obstarávaniďvyzvy na
predkladanig ľonrik v prípade

- predlženia lehoty na
pľedkladanie ponrik

- predlženia lehoty na žiadosti o
ričasť5

alebo

nepľedĺženie lehoty na predkladanie
ponrik

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania so zverejnením alebo
s ťažného dial gu

7

8
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5 Lehoty sri stanovené pre užšiu sulťaŽ a rokovacie konanie so zverejnením.
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25%
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wzvani na predloženie ponuky a počas rokovania bo|o zabezpečené rovnaké
zaobcháďzanie so všetkymi uchádzačmi.

Veľejn ' obstarávatel' nedodržal po 18.10.2018 povirmri elektronickĺ
komunikáciu v prípade zadávanía nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
srjllade s $ 20 ZYo alebo porušil pravidlá pre centralizovanu činnosť vo
verejnom obstarávaní' čo malo vplyv na v'sledok Vo.

Uveden typ porušenia sa t ka aj nedostatkov identifikovan 'ch pĺí zadávani
zákaziek cez d1mamicky nákupn ' systém, uzatvárani rámcovych doh d6,
elektľonich- ch aukciách, postupov, v rámci ktor'ch sa ponuky predkladajri vo
forme elektronického katal gu.

Veľejn ' obstaľávateľ nedodržal po 18'10.2018 povinnri elektronick
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
siilade s $ 20 ZYo alebo porušil pľavidlá pre centralizovanu čirnosť vo
verejnom obstaľávaní, čo mohlo mať lplyv na v'sledok Vo ďalebo uvedené
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačovlzáqemcov od
predloženia ponuky/žiadosti o ričasť.

Uveden 'typ porušenia sa t ka aj nedostatkov identifikovan ch pri zadávani
zákazíek cez dynamicky nákupn ' systém, uzatvárani rámcov ch doh d7,

elektronich_ich aukciách, postupov, v rámci ktor'ch sa ponuky predkladajri vo
forme elekÍľonického katal gu.

Podmienky iičasti ďa|ebo kritériá na vyhodnotenie ponrik, wátane váhovosti
nie sťr uvedené v oznámení o vyhlásení Vo a/alebo v sriťažnych podkiadoch.

Nedodržanie povinnej elektronickej
komunikáci e pi zadáv aní nadlimitn 'ch

a podlimitn 'ch zákaziek Vo po
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre
centra|izovani činnosť vo veľejnom
obstarávaní

Neuvedenie:

9

10

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

napr. akje rárflC,ová dohoda uzavretá na obdobíe presahujrice 4 roky, pričom nejde o vynimočn 'prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody
7 napr. ak je rámcová dohoda lzavretá na obdobie presahujrice 4 roky, pričom nejde o vnimočn 'prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody

I
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

r0%

25%

oznámenie o lyhlásení Vo, ani suťažne podklady neobsahujri technické
špecifikácie predmetu zákazky al alebo zmluvrré podmienky.

V oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v suťažnych podkladoch absentuje
detailn' popis kritérií na vyhodnotenie ponrik alalebo absentujri pľavidlá
uplatnenia kritéľií na vyhodnotenie ponrik' resp' pravidlá uplatnenia kritérií sri
upľavené nedostatočne, neuľčito.

Vysvetlenie alebo dopl ujrice informácie k podmienkamričasti alebo kľitériám
na vyhodnotenie ponrik neboli poskytnuté všetkym záujemcom alebo neboli
zverejnené.

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byt'odradení od predloženia
ponrik z d vodu nezákonnych ďalebo diskľiminačn 'ch podmienok ričasti
alalebo kritérií na r,yhodnotenie ponrĺk stanovenych v oznámení o vyhlásení
Yolvi1zve na predkladanie ponĺrk alebo v sriťažnjlch podkladoch, napľ'

podmienok ričasti v oznámeni
o vyhlásení Vo, resp. vo vyzve
na predkladanie pon k,
kritérií na vyhodnotenie ponrik
(a váh kritéri| v oznámení
o lyhlásení Vo, resp. vyzve na
predkladanie ponrik alebo
v sriťažnych podkladoch
techniclc'ch špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvnych
podmienok v sriťažn ch
podkladoch

alebo

ch 'bajrice pravidlá uplatnenia kritérií na
vyhodnotenie ponĺtk, ľesp. pravidlá
uplatnenia kritérií sri upravené
nedostatočne, nerľčito

alebo

vysvetlenie alebo dopl ujrice
informácie k podmienkam časti alebo
kľitériám na lyhodnotenie pon k neboli
poslqrtnuté všetk m záujemcom alebo
neboli zveľeinené
Nezákormé alaIebo diskriminačné
podmienky rĺčasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponrik alalebo technické
špecif,rkácie predmetu zákazky

11
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1

L0%

25%

- povinnosť hospodĺáľskych subjektov mať už zríadeni spoločnosť alebo
zástupcu v danej krajine, regi ne alebo meste/obci alebo
- povirmosť uchéĺdzača mať skusenosť v danej krajine, regi ne alebo
meste/obci alebo
-povinnosťlchádzaéadisponovaťmateriálno-technich mvybavením v
danej krajine, regi ne alebo meste/obci alebo
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré sÍr nezákonné a diskriminačné
a si za|ožené na neod vodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej
preferencíi určit ch hospodárskych subj ektov.

Ide o prípady, ktorch demonštratírmy v počet je uveden1ŕ vyššie, ale bol
pľedložen vyšší počet predloženych ponrik uchádzačov, ktorí splnili
podmienky ričasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predloženj'ch ponrik sa posudzuje individuálne.
Ide o prípady, keď uľčené nezákorné alebo dislĺľíminačné podmienly ričasti
a/alebo požiadavky na predmet zákazky alaleho kritériá na vyhodnotenie
ponrik znamenqíĺ, že ponuku je sp sobil predložiť iba jeden hospodarsky
subjekt a uvedená situácia nie je od vodnitelhá jedinečn m predmetom
zákazky alebo
určenie minimálnych požiadaviek pre zál<azku (tyka sa minimálnych
požiadaviek pre ričely splnenia podmienok rĺčasti, požiadaviek na predmet
zékazky alebo kritéľií na vyhodnotenie ponrik, ktoré nesrivisia s predmetom
zákazky, čím sa ĺezabezpeéí rovnalc' prístup pre uchádzačov alebo dané
požiadavky vyÍváraji neopodstatnené pľekážky kotvorenej hospodarskej
sriťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viaŽuce sa
k pľedloženiu zoznamu dodávok tovaru, poslqrtnut 'ch služieb alebo
uskutočnen 'ch stavebn ch prác pre ričely splnenia technickej alebo odbornej
sp sobilosti.
Technické požiadavky sa v rámci opisu pľedmetu zákazky odvolávajri na
konlľétneho qĺobcu, v robn postup' obchodné označenie, patent, typ, oblasť
alebo miesto p vodu alebo vĺoby bez možnosti predloženia ekvívalentu

stanovené v sriťažn 'ch pokladoch alebo
oznámení o vyhlásení Yolv zve na
pľedkladaníe pon k, ktoré sii za|ožene
na neod vodnenej národnej, regionálnej
alebo miestnej preferencíi určit ch
ho spodárskych subj ektov

Iné nezákorrné ďalebo diskriminačné
podmienky ričasti a/aIebo kritéria na
vyhodnotenie ponrik a/alebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v sriťažn ch pokladoch alebo
oznámení o vy'hlásení Yolvyzve na
predkladanie ponrik

T2
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10%

s%

(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné uľčiťiopísať in m
sp sobom) a uvedené pochybenie sa t ka nadlimitn .chzákaziek.

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo moili byť odradení od predloženia
ponrik z d vodu nezákonn ch ďalebo diskriminačn ch podmienok ťrčasti
ďalebo kritérií na vyhodnotenie ponrik stanovenych v oznĺĺmení o vyhlásení
Yo/vyzve na predkladanie ponrik alebo v siťažn chpodkladoch, napr.

- určenie miniinálnych požiadaviek pre zákazku (t 'ka sa minimálnych
požiadaviek pre ričely splnenia podmienok ričasti, požiadavíek na
predmet zékazky alebo kritéľií na vyhodnotenie ponrik, ktoré síce
srivisia s pľedmetom zákazky, ale nie sri primerané (napr.
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre ričely splnenia
podmienok ričasti s ohľadom na v,šku predpokladanej hodnoty
zákazky), čím sa nezabezpeéi ľovna\ prístup preuchádzačov alebo
dané požiadavky vytvárajtĺ neopodstatnené preké ky k otvorenej
hospodarskej sitaži vo verejnom obstarávaní
podmienky ríčasti boli určeĺré ako kritéľium na vyhodnotenie ponrik,

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazlq odvolávajri
na konkľétneho v.ľobcu,'r'ľobn ' postup, obchodné označenie, patent,
typ, oblasť alebo miesto p vodu alebo vyľoby bez možnosti
predloženia ekvivalentu (okrem p}ípadov, ak predmet záL<azky nebolo
možné určít7opísať in 'm sp sobom) a uvedené pochybenie sa t ,ka

in 'ch ako nadlimitn 'chzákaziek

Ide o prípady, ktorch demonštratívny vpočet je uveden vyššie, ale bol
pľeďoženy vyšší počet predložen 'ch ponrik uchádzačov, ktorí splnili
podmienky ričasti a požiadavky na predmet zákazky'

sa individualne.
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a posfupov Vo

8 netyka sa postupov zadávaĺia zákazky,keď predmet záťľĺazky m že byť upraven na zákJade vj'sledkom rokovaniďdial gu (priame rokovacie konanie, ľokovacie konanie so

zverqnením, sÍtažny dial g, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opís predmetu zákazky dodatočne upľaven 'sp sobom, ktor je dostatočn a doplnen 'opis predmetu

zžkazky bol zverejneny pre všetk 'ch potenciálnych záujemcov a uchádzačov

r0%

s%

s%

25%

opis predmetu zákazky v sriťažn 'ch podkladoch je nedostatočn '' nejasny,
neurčit , opísan ' všeobecne' resp. neobsahuje rozhodujilce informácie pre
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvaliťrkovanej ponuky, čo m že ovplyvniť
ich ľozhodnutie pľedložiť ponulfl/žiadosť o ričasť.

Podmienky sttaže obmedzujri možnosť využiť subdodávateľa, ktor by
rea|izoval časť predmetu zákazky, ľesp. podmienky sriťaže umož ujri vylŽtť
kapacity subdodávatel'a iba do určitého oÁ zhodnoty zékazky, pričom nie je.

dostatočne od vodnené, aby verejn obstaľávateľ pi zadávant zákazky na

uskutočnenie stavebnych prác, zákazky na poslgrtnutíe služby a|ebo zákazky
na dodanie tovaru, kĺorázahÍ aaj čirrnosti spojené s umiestnením a montáŽou
vyžadova|, aby určité podstatné ulohy vykonal priamo uchádzač alebo člen
skupiny dodávatel'ov.

Verejn ' obstarávateľ nepostupoval podlimitn m postupom s vyrržitím
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb,
ktoré nie sri intelektuálnej povahy, beäre dostupn 'ch na trhu, ale na

obstaľávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo
podlimítn postup bez vylžítía elektronického trhoviska (t 'ka sa zákaziek,
ktoré boli vy'}ĺásené do 1.11.2017)

Verejn 'obstaľávatel'postupovalvrozpore s $ 58 ods. IZvo, keď na nie bežne

dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamick nákupny
systém.

Nedostatočne
zákazky8

opísany pľedmet

obmedzenie možnosti použiť
subdodávatelbv

Porušenie poviĺľrosti zadávať
podlimitnťr zákazLol na nákup tovarov,
alebo služieb' ktor ch predmetom nie j e

intelektuálne plnenie, bežne dostupnych
na trhu, prostredníctvom elektronického
trhoviska

Zadarue zákazky na nie bežĺe dostupné
tovary, služby alebo stavebné práce s

využitím elektronického trhoviska
(od 31 '03.2022 s uplatnením
zj ednodušeného postupu pre zákazky na

13

1 4
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10%

25%

Verejn 'obstarávatel'postupoval v rozpore s ustanovením $ 108 ods. 1 písm.
a) ZYo,keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby
alebo stavebné práce zadáva| s vy itím elektľonického trhoviska (od
3I.03.2022 suplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne
dostupné tovary a služby.
Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní vprípade, ak bol predložen vyšší
počet predložen ch ponrik uchádzačov (v prípade dynamického nákupného
systému je možné zohl'adniť aj vyšší počet zaradenych záujemcov). Vyšší
počet predloženych pon k sa posudzuje individuálne s ohľadom na pľedmet
zákazky.

Prijímatel' (verejn obstarávatel) nezaslal vŠ,zvu na pľedkladaníe ponťrk
minimálne trom lybran m záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou
nižšieho rozsahu pľostľedníctvom funkcionality elektľonickej platformy ani
neidentifikovalminimálne trochpotenciálnych dodávatelbv (napr. cez webové
rozhĺanie).

Prijímateľ - dotovaná osoba, ktorej verejn obstaľávatel'poskytne viac ako
50oÁ alebo 50%o a menej finančn ch prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebnych prác a poslqrtnutie služieb z NFP nezaslal vyzvu na
predkladanie ponťtk minimálne trom vybban 'm potenciálnym dodávatel'om v
prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch
potenciálnych dodávatel'ov (napr. cez webové rozhranie) a nezveľejníl vyzvu
na predkladaníe ponrik na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení
nezaslal na mailov kontakt zakazkycko@vlada. gov. sk.

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o vynimočn prípad, kedy ide o
jedinečn predmet zákazky, v d sledku čoho prijímatel' oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávatelbv. V nimka musí byt' zo stľany prijímatel'a
riadne zd vodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásenim zákazky a d kazne
bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodávatel ia znáša prijímatel'.

bežne dostupné tovary a služby) alebo
v rámci dynamického nákupného
systému

Nezaslanie vŠ,zw na predkladanie
ponrik alebo neidentiťrkovanie
minimálne tľoch vybran 'ch
záujemcov l potenciálnych dodávatel'ov,
ktoľí sri oprálmení dodať predmet
zákazky, v prípade zákazky s nízkou
hodnotou nižšieho rozsahu alebo
zákazky zaďávanej osobou, ktorej
verejn' obstarávatel' poskytne viac ako
50% alebo 50%o a menej finančn 'ch
prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebn ch prác a
poslqrtnutie služieb z NFP, ak
pľij ímatel' v prípade zékazky vyhlásenej
dotovanou osobou nezveľejnil vyzvu na
predkladanie ponrik na svojom
webovom sídle a informáciu
o zveľejneď nezaslal na mailov '

kontakt zakazky cko@vlada. gov. s k

17
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25%

Finančná oprava sa uplatní aj v tychprípadoch' ak prijímateľ oslovil s vyzvou
na predkladanie ponĺlk, resp. identifikoval (napr. cez webové ľozhľanie) iba
dvoch vybľanych záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné
oslovit7identifi kovať min' troch záuj emcov.

Podmienky ričasti alebo poŽiadavky na predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené počas lyhodnotenia ponrik/žiadostí o časť, čo
malo za následok prijatie ponrilďžiadostí o ričasť uchádzačovlzáljemcov,
ktor'ch ponuky by neboli prijaté alebo vylričenie uchádzačovlzál1emcov,
korych ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych
podmienok ĺrčasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

Podmienky ričasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o lyhlásení verejného
obstarávania/vyzvou na predkladanie ponrik a sŕlťažnymi podkladmi, čo malo
za následok prijatie ponriVžiadostí o ričasť uchádzaéovlzáljemcov, ktor"j'ch
ponuky by neboli prijaté alebo vylríčenie uchádzač,ovlzáujemcov' ktorych
ponuka by bola pĺijatá, ak by sa postupovalo podl'a merejĺenych podmienok
ričasti alebo požiadaviek na predmet záka-zky.

Počas hodnotenia ponÚrk uchádzačovlzáujemcov neboli dodľžané kľitéria na
vyhodnotenie ponrik/kľitériá ĺa vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
suťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkľitéľiá alebo váhy
kitérií) deťrnované v oznámeni o vyhlásení verejného obstarávanialvyzve na
predkladanie ponrik alebo v sirťažnych podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponrik v rozpore s oznámenim/vyzvotl a siiťažn mi
podkladmi a nesprárme uľčenie rispešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov boli uplatnené dopl uj ce
er obmedzenéhonakritériá na

Podmienky ričasti alebo požiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené po otvorení
ponrilĺ:/žiadostí o ričasť

Podmienky ťtčasti alebo požiadavky na
pľedmet zákazky (techĺické
špecifikácie) boli vyhodnotené
V rozpore s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávaniďvyzvoll na
predkladanie ponÚrk a suťažnymi
podkladmi

alebo

Vyhodnocovanie ponĹtk uchádzačov v
ľozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponrik/kritériami na v ber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
suťaži a pravidlami na ich uplatnenie'
ktoré boli zverejĺené v oznámení o
vyhlásení verej ného obstarávania l vyzv e
na predkladanie ponťrk a sllťažnych
podkladoch

hodnocovanie o

18
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r0%

záujemcov v užšej suťaŽi, ktoré neboli zverejnené v ozrrámení o vyhlásení
verejného obstaráv anía/v Zv e na predkladanie pon k a suť ažn chpodkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali
diskriminačn chaľakter založeĺy na národnej, regionálnej alebo miestnej
pľeferencii uľčit 'ch hospodárskych subjektov.

Počas hodnotenia ponrĺk uchádzačovlzáujemcov nebolí dodľžané kľitéria na
lyhodnotenie ponrik/kľitéiána vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
sriťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
laitéri| deťtnované v oznŕlmení o vyhlásení verejného obstaľávaniďv- zve na
predkladanie ponrik alebo v sriťažn ch podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponrik v rozpore s oznámenímlvyzvou a sriťažn 'mi
podkladmi a nespľárme určenie ťrspešného lcháďzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov boli uplatnené dopl ujrice
krítériá na vyhodnotenie ponrilďkritéiá na v ber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej sriťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávaniďvyzve na predkladanie ponrik a sriťažn ch podkladoch.

alebo

Vyhodnocovanie ponrik uchádzačov na
základe dopl ujricich kritéľií na
vyhodnotenie ponriVkritérií na v'ber
obmedzeného počtu záljemcov v užšej
suťaží, ktoré neboli zverejnené
v oznámení o vyhlásení verejného
obstaľávanialvyzve Ia pľedkladanie
ponťlk a suť ažny ch podkladoch
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

2s%

25%

r00%

finančná oprava m že byť
zníŽená na 10 Yo alebo
5 % vzávislosti od
závaŽnosti porušenia.

25 oÁ

lchádzača/záujemcu.

ť)
maco

(zmení
irčasťo

modiťrkovať
ponrĺk/žiadosti

tohtoričasťo
hodnotenia

uchádzačovt/záljemcovĺ
počasťrčasť

umoznl
o

ponuky/žiadostíprijatie

bstarávatel'o
ponukďžiadosť

nás1edok

erejn'V

ZA

jeho

c1

Je

proc9s
princípom

ponuku
alebo

pos denie,

e

na

každil

rozpore

neexistuj

neexistuj
e

pre

co

alebo

ponrik

nedostatočnáeJ

bodov

vyhodnotené,
zákazky

vyhodnotenia

transparentnostl

z
prideľovania

správne
zadávaĺlja

boli

hlädiska

zápisnica

z

ričasť
napr

postupu
o

k

konkrétnehoSA

asny/nedostatočn '

Dokumentácia
ponuky/žiadosti
transparentnosti,
t kajrici
neJ

lehote nepredložil kompletnri
na zákJade čoho nie je možné
ného obstarávania.vereJ

určenej
zŕkazky

v

stupovpo
vanla
a

zadá
opakovane

pľavidíe1
postupuk

bstaľávatel'o

dodržiavanie

ereJnyV
dokumentáciu
overiť

Nepožiadani elchádzaéao vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie

poiiadaviek na predmet zékazl<y alebo nepožiadanie lchádzaéa o vysvetlenie

mímoriadne ruzkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie pľedmetu zikazl<y iba niektorm
záujemcom.

Nezaslanie ozĺámeniao v'sledku vyhodnotenia ponrĺk niektorjľn záujemcom,

ktorí boli vyhodnotení ako ne spešní.

ozrrámenie o v'sledku vyhodnotenia ponrik neobsahovalo náležitosti podl'a

ričasti
z

o
ak

podmienky
ričasti,

záujemcu

splneniealebo
podmienok

uchádzač,al

platnosťich
splnenieťrcich

posridiť

nepožiadanieapr

nemozno

N
preukazuj

$ 55 ods. 2ZVO.

vysvetleníe dokladov
predložen ch dokladov

Rokovanie v priebehu
modifikácía (zmena) ponuky počas

hodnotenia ponrik

sriťaže alebo

Nedostatky v dokumentácii k
zžkazky alebo ch 'bajťlca dokumentácia
alebojej časť

zadávaníu

Nedodržiavanie zásady
al a|ebo rovnakého zaobchádzania počas

postupu zaďávana zákazky (tento typ
porušenia je moŽné uplatniť iba
v prípade' ak identiťrkované zistenia nie
je možné ani na záIdade anal gie a

proporcionality pľiľadíť k in 'm t1pom
porušenia podl'a tejto prílohy č. 1)

tľanspaľentností

22

2T
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t
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t_ ľ I
Príloha .4 Zm\uvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

2s%

2s%

25%

V ľokovacom konaní so zverejnením p vodné
podstatnym sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na vyhlásenie novej

iatazky ďalebo Zmenou podmienok zákazka prestala sphiať podmienky

od vod ujrice použitie rokovacieho konania so zverejnením.

podmienky zákazky boli

zŕkazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo

stavebn m prácam alebo službe a verejny obstarávatel'pred
Ak sa pri uľčitej
vďahu k tovaľu,

ak
vysvetlenie

bo
o

ale
uchádzača

cenu
nepožiada

su
písomne
ktoré

ponuky
časti

takejto
SAuce

vylričením

postupu verejného obstarávania uskutočnil
ričelom jeho pľípravy a informovania

hospodarskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávanía,

pričom na terrto ričel najmä poŽiadal o radu alebo prijal radu od nezávislych

odbo*íkou, nezávis|ych inštitricií alebo od ričastníkov trhu, ktoni možno

použiť pri plánovaní a\ebo rea|izácii postupu verejného obstarávania, avšak pri

vedení prípravn 'ch trhov'ch konzultácií došto k naľušeniu hospodárskej

siťaže á porušeniu princípu nediskriminácíe atransparentnosti, nakol'ko

neboli prijaté pľimerané opatrenia, aby sa ričasťou daného záujemcu alebo

whádzáé a nenarušila ho sp odárska sriťaž]

Verejn ' obstaľávatel' pred začatim
prípravné trhové konzu|tácíe za

Vo veľejnej stĺťaži alebo užšej sriťaŽr

suchádzačmilzáujemcami počas hodnotiacej fázy, éo vedie k podstatnej

modíťrkácii (zmene) p vodn ch podmienok uvedenych v oznámení

o vyhlásení verejného obstarávaniďvyzve na predkladanie ponrik alebo

v sriťažn ch podkladoch'

V rámci zadávanía koncesie verejny obstaľávateľ umožní

uchádzačovl/záljemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na

vyhodnotenie ponrik alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho
je zadanákoncesia tomuto uchádzačovĺl záljemcoví.

verejnjl obstarávateľ rokuje

Neod vodnené odmietnutie
mimoriadne ruzkej ponuky

V rámci rokovacieho konania So

zverejnením nastala podstatná

modifikácia (zmena) podmienok
uvedenych voznámelĺ ovyhlásení
verejného obstarávania alebo

Prípravné trhové konzultácie
predbežného zapojenia záujemcov
alebo uchádzaéov, pri ktor ch došlo
k narušeniu hospodárskej sllťaže

alebo

25

24

23
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

9 Podrobnosti upravuje Metodick;ŕ pokyn CKo č. 13 ku konfliktu záujmov

G.!

100 %

100 %

2s%

t0%

a 25%o z hodnoty
dodatočn; ch vydavkov

vycenyz%25

obstarávatel' vylriči ponuku
mimoľiadne ĺizkej ponuky do

lchádzača, ktory
statočne od vodnil

na záHade vysvetlenia
nízku r]rrove cien alebo

nákladov

obstaľávatel' alpr|jimaÍel'a a rispešnym uchádzačom,
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.

neboli
verejného

ktorého
sobouo

ramclv
zainteresovanoumedziza]lrJmovKonflikt

(ďalej
vykonávaj

len
uca
stalSAdohody

suťaž
osoba

kartelovej
alebo

obmedzujrĺcej

ričastníka

dohody
obstarávatel'ny

zákazky
vereJ

ričastníkom
aJ

bol
*)

zadávania

ak
dohoda

uchádzačom.
postupu

prípadyoIde

,,kartelová
kontrolu
spešn;m

alebo
splnená
postupudo

bťmusl
obstarávatel'

ponuku

nyvereJ
Zároveťt

predložia

Je
zákazky

v
me

varua

dohody
kontrol

zadá
dohody

kaľtelovej

postupu

predmetome
kartelovej

J

častníci

kontrolu

kto.y
iba

uca
rĺčastníkom

ak

vaJ
ZE

zákazky

vykoná

prípadyo

ba

Ide
zadávania
podmienka,
oso

že rĺčastníkom kartelovej dohody nie je verejn
vykonávaj ric a kontro lu p o stupu zadáv ania zákazky

ekty,subjaJ

prípady'

eJ

do

ba

nle

oso

kartelovej

ponuku

podmienka,

ktory

alebo

častník
splnená

pľedloži1
subj

byt'
bstarávatel'o

e1*.1

dohody

musl
uvedenému,

Zároveťl

kartelovej

napriekale
hospodársky

ričastníkov

uchádzačom.
dohody

ym

zákazky
okremak

rispešn
kartelovej

stal

zadávania

SA

oIde
postupu
ričastníkom
dohody

mateľiálov,Y!, alebo
realizáciu

podmienok
na

danomsa

ežitosti
lehoty

ct

nál
ptac,

k
špecifikácie

podstatné

a
rozsahua

od

povahy

ť
podmienok

SAuce
doplnenelzmenené

bnych

boli
t kaj

plato

vyzmTu
zmTtvy

zmhs
eJ

uzavretiPo
uzatvorenel
predmetu

Konflikt záljmov s vplyvom
vysledok verejného obstarávaniag

na

obmedzujĺrc a s;Ĺurť až potvrdená
Protimonopolnym riľadom SR alebo
sridom

Rozhodnutie ÚVo, podl'a ktoľého mal
prijímatel'postupovať podlä $ 40 ods. 6
písm. g) ZYO, resp. pri zákazkách
vyhlásenych od 31.03.2022 podl'a $ 40
ods. 8 písm. d) ZVo.

alebo

Dohoda

Zmena zmlulry (dodatok), ktorá nie je
v srilade s pravidlami ustanovenymi
v ZYo alebo v Jednotnej príručke pre

26

2l

28
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

vychádzajtrcich zo zmieĺ
zmluvy.

ide o ,'podstatnťl" zmenu. Podstatná Zmena zmluvy' rámcovej dohody alebo
koncesnej zmIuvy je upravená v $ 18 ods. 2 ZYo avJednotnej pľíručke pre
Žíadateľalprĺjimateľa k procesu a kontrole Vo/obstaľávania (kapitola 3.2)

v prípade zákaziek, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZVo.

Ide aj o prípady, keď uzawetá zll'iuva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva je v ľozpore so silťažn mi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou spešn m uchádzačom alebo uchádzaémi
apnpady, keď bol znižeĺy rozsah zákazky.

Zŕtrove ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na Zmenu zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zm1uvy podľa $ 18 ods. 1 písm. a) a písm.
d) Zvo, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre
žiadate|'aĺpnjímatel'a k procesu a kontrole Vo/obstaľávania (kapitola 3.2)
v prípade zákaztek, na ktoľé sa nevďahuje p sobnosť ZVo.

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na Zmenu zmluvy podľa $ 18

ods. 1 písm. b) Zvo alebo podl'a $ 18 ods. 1 písm. c) ZYo, ale zárove jednou

Zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k nav'šeniu hodnoty plnenia o viac ako
50 oÁ z hodnoty p vodnej zmluvy' rámco.vej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finančná opľava sa v prípade zákaziekrealízovanych podl'a ZVo neuplat uje,
ak
a) ak hodnota všetlc'ch zmienje nižšia ako finančn limit pre nadlimitnri

zákazkl a zároveÍl je nižšia ako
b) 15 % hodnoty p vodnej zm\uvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku

na uskutočnenie stavebnych prác,
c) 10 % hodnoty p vodnej zrnluvy alebo rámcovej dohody' ak ide o zákazku

na dodanie tovaru alebo na poslgrtnutie služby, alebo
d) 10 % hodnoty p vodnej koncesnej zĺnllvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa záľove nesmie meniť charakteľ zmluvy, ľámcovej dohody alebo
koncesnej zmluly.

Žíadate|'alpnjimateľa k procesu
kontrole Vo/obstarávania.

a

Strana2I



Príloha č.4 Zmluvy o poskyĺrutí NFP _ optaw za apostupov VO

25 %o z ceny anluvy
a 100 % hodnoty
dodatočn ch v'davkov
vyehádzajicĺch zo zmien
anluvy.

opakované zmeÍty zmluvy nie je možné vykonať s cielbm vyhnriť sa pouätiu
postupov podľaZYo.

Ide o prípady' keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k nav'šeniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 Yo zbodnoty p vodnej zmluvy, rĺímcovej dohody alebo
koncesnej zrnluvy.

t\




