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IropEnačnÝ pRoGRAM

KVALITA ŽlvorxÉHo PRosTREDlA

názov:

sídlo:

lčo:
DlČ:

I
DoDAToK č.2

K ZMLUVE o PoSKYTNuTí NENÁVRATNÉHo rlrĺnľĺčĺuÉľo PRísPEVKU
(d'alej len,,Dodatok")

číslo zmluvy: xŽR_toł-sc431-2015 -61 296

uzavretý podľa 5 269 ods. 2 zákona č'' 51'3/L99L Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
podľa s25 zákona č. 292/2ot4 Z.z. opríspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych
ainvestičných fondov aozmene adoplnení niektoných zákonov vznení zákona č,.357/2OL5Z'z'
ofinančnejkontroleaauditeaozmeneadoplneníneskoršíchzákonovapodľa520ods.2zákonač.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoných zákonov
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovatelbm

Európsţfond reglonálnehoľoaoJa 
iţ",ľfľáľłJxÎ"ľ"rł.ĺ'o-^

M i nisterstvo životné ho prostredia Slove nskej re pu bl iky
Námestie Ľudovíta Štúra ].,812 35 Bratislava
42t8I8LO
2023LO6679

v zastúpení
názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo: Bajkalská 27,827 99 Bratislava
lČo: oooo28o1
konajúcĺ: lng. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenĺa obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom č,.2I/2oL5l5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(d'a lej le n,, Poskytovatel"')

Prijímatelbm

názov: obec Rohovce
sídlo: Rohovce L64,93o 30 Rohovce
lČo: oo3o5715
Dlč: 202L168985
konajúci: Zoltán László, starosta
(d'a lej len,,Prijímate!"')

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú d'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné strany"
alebo jednotlivo,,Zmluvná strana")
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Číslo dodatku : KŽP-Po4-sc43 1'-2015-6 /296/ D2

čńruor l. zÁKtADNÉ USTANoVENIA

1..r Z dôvodov uvedených v dokumente Analýza nastavenia hodnôt merateľných ukazovatelbv
v rámci projektov Výzvy oPKZP-Po4-sc431-2015-6 (d'alej ako ,,Analýza nastavenia MU")
poskytovateľ vykonal plošné spätné overenie správnosti určenia hodnôt meratel'ných
ukazovateľov projektov zapojených do uvedenej Yýzvy, ktorého súčasťou bolo zavedenie
kontrolných postupov týkajúcich sa výpočtu všetkých meratel'ných ukazovateľov v rámci
predmetnej Výzvy, a to spôsobom vyplývajúcim z predmetnej Analýzy nastavenia MU.
Základom pre spätné overenĺe boli najmä údaje uvedené v prílohách č' 10 - Povolenie na

realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie a č. 15 - Energetický audit žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (d'alej ako ,,ŽoNFP"). Výsledkom spätného
overenia podl'a Analýzy nastavenĺa MU sú prepočítané a opravené hodnoty merateľných
ukazovatelbv na základe identifikovanej chyby v písaní alebo v počítanív nadväznosti na údaje
uvedené v prílohách č. 10 a č. 15 ŽoNFP. Takto opravené (t.j. od chýb v písaní a počítaní
očistené) a prepočítané cieľové hodnoty meratel'ných ukazovateľov nahradia už zazmluvnené
hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v prílohe č' 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a tiež budú
tvoriťvýchodisko pre prípadné zmeny v meratel'ných ukazovatelbch a pre prípadné uplatnenĺe
sankčného mechanizmu namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretítohto dodatku a akceptujú týmto výsledky a opravu chýb
alebo iných zrejmých nesprávností zistených v rámci spätného overenia správnosti určenia
hodnôt meratel'ných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, ktoré budú po účĺnnosti
tohto dodatku predstavovať nové cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov namiesto
hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP, vrátane všetkých s tým súvisiacich
následkov upravených v Zmluve o poskytnutí NFP.

čńĺvor ll. PREDMET DoDATKU

2,I Zmluvné strany sa v zmysle článku 6' ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 05.05.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-
Po4-sc431-2ot5-6l296 (d'alej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP") dohodlĺ na nasledovných
zmenách:

z.t.t V článku 1 odsek 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky) sa

nahrádza znenie definície Merateľných ukazovateľov Projektu novým znením, ktoré je
nasledovné:

,,Meroteľné ukazovotele Projektu _ zóviiznó kvantifikócia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté
Realizóciou hlavných oktivĺt Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohlhdu riodenio
Projektu o sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečĺ dosahovanie cielbv no úrovni oP.
Poskytovatel' zahrnie do Výzvy nóvrh merqteľných ukazovoteľov, z ktorých Prijĺmateľ zahrnie do
Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovotele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie
nósledne Prijĺmateľ zodpovedó v rómci Realizócie hlavných aktivĺt Projektu a súčasne zodpovedó za ich
plnenie, resp' udržanie v rómci obdobia Udržoteľnosti Projektu. Merateľné ukazovotele Projektu
odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzuj(l sa k hlavným Aktivitóm
Projektu a v zósade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené
v Prĺlohe č' 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v ztoženĺvyplývajúcom zo schvdtenej Žiodosti o NFP a v rozsahu
(vo výške), ktoró je výsledkom prepočítanio o oprovy chýb a iných zrejmých nespróvnostĺ v rómci
spdtného overenia spróvnosti určenio Meratel'ných ukazovatel'ov podľa Analýzy nastovenia hodnôt
merateľných ukazovateľov v rómci projektov Výzvy oPKZP-Po4-sC431-2015-6 (d'olej ako ,,Analýza
nastavenia MIJ"). Vzhľadom k tomu, že Analýzou nastavenia MU poskytovotel'vykonal plošné sptitné

Dodatok a. 4
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Číslo dodatku : rŽp-poą_scłg 7-2015-6 1296 / D2

overenie spróvnosti určenia hodnôt meroteľných ukazovatelbv projektov zapojených do uvedenej
Výzvy, ok so v súvislosti s nastavením ciel'ovej hodnoty Merateľných ukazovatelbv Projektu v tejto
Zmluve o poskytnutĺ NFP uvddza v zmluvných ustonoveniach slovné spojenie ,,uvedené v Schvólenej
Žiodosti o NFP", rozumie sa tým cietbvó hodnota Meroteľného ukazovateľa Projektu, ktoró bota
ýsledkom sptitného overenia spróvnosti určenia Meratethých ukazovotelbv podľa Anatýzy nastovenio
MU' V prĺpade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvódza pojem Merateľný ukazovoteľ Projektu vo
všeobecnosti, bez označenia ,,s prĺznokom" alebo ,,bez príznaku", zahŕňa tokýto pojem aj Merateľný
ukozovatel' Projektu s prĺznokom aj Meratet'ný ukazovatel' Projektu bez príznaku;,,

2.I'2 Článot 3., odsek 3'1Zmluvy sa menínasledovne:

3. VÝDAVKY PRoJEKTU A NFP

3.1 Poskytovatel'a Prijímateľsa dohodli na nasledujúcom:

a) maxĺmálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizácĺu aktivít Projektu
predstavuje 401 800,88 EUR (slovom: štyristojedentisícosemsto eur 88/1oo),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 381 7to,84 EUR (slovom:
tristoosemdesĺatjedentisícsedemstodesať eur 84l1oo), čo predstavuje 95 % z Celkových
oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1- písm' a) tohto článku zmluvy,

c) Prijímatel'vyhlasuje,že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo
predstavuje sumu 20 090,04 EUR (slovom: dvadsattisícdeväťdesiat eur o4hoo)
z Celkových oprávnených výdavkov podl'a ods. 3.1 písm' a)

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

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

2.1.3 V článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v dôsledku vykonaného spätného overenia správnosti
určenia hodnôt meratel'ných ukazovateľov z dôvodov uvedených v článku l. tohto Dodatku
a v sú|ade s tam uvedenými skutočnosťami mení znenĺe v odseku 6.2 písmeno d), v odseku 6.3
sa mení písmeno c) a odsek 6.6 sa nahrádza novým znením, to všetko nasledovne:

2.1'3.1 Znenie článku 6 odsek 6.2 písm. d) posledný pododsek Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza
novým znením takto:

'Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Meratet'ného ukazovatelb Projektu o 5% alebo menej
oproti cieľovej hodnote Meratel'ného ukozovateľa Projektu, ktoró je výsledkom sptźtného overenio
spróvnosti určenio Meratel'ných ukazovatet'ov podľa Analýzy nastavenio MU, takóto zmeno nie je
predmetom postupov riešenia zmien podl'a tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stonoví v Próvnych
dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa oj vo vzťahu k tokejto skutočnosti, Prijímatet' je
covinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Próvneho dokumentu
poskytovateľa." 

.

Dodatok č' 4
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Číslo dodatku : xŽp-poą-scąg I-2015-6 /296/D2

2.1'.3.2 Znenie článku 6 odsek 6'3 písm' c) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým znením takto

,,Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške

ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, ktoró je výsledkom spiitného overenia sprdvnosti

určenĺo Meratel'ných ukazovatel'ov podľa Anolýzy nostovenia MU (podl'a podmienok uvedených

v odseku 6'6 tohto člónku),"

2'L.3.3 Znenie článku 6 odsek 6.6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým znením takto:

,,V prĺpode zmeny pod!'o odseku 6.3 pĺsmeno c) tohto čtónku sa sqmostatne posudzujú zmeny

v cietbvých hodnotóch Merateľných ukqzovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotóch Meratelhých ukazovatelbv

bez príznaku. Cietbvé hodnoty Merateľných ukozovateľov sú výsledkom spiitného overenia spróvnosti

určenia Meroteľných ukazovoteľov v zmysle definície Meroteľných ukqzovoteľov Projektu v člónku 7

ods. 3 VZP. Vo vzťahu k zmenóm tokto určených cie!'ových hodnôt Merateľných ukazovoteľov Projektu

sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovatelbch Projektu s príznakom Poskytovatel' pri posudzovanĺ

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovotelbv

z hľadiska identifikócie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predklodaníŽiadosti o NFP, v rómci

spiitného overenia spróvnosti určenio Merateľných ukozovateľov o dokumentov aktuólne

predložených Prijímatetbm preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie ciel'ových hodnôt

Merotel'ných ukazovateľov Projektu s prĺznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijĺmatel'

objektĺvne nemohol ovptyvniť' Poskytovateľ je opróvnený v jednotlivom prípade tohto druhu

Merotet'ného ukazovatetb Projektu s príznokom schvótiť zníženie jeho ciel'ovej hodnoty v riadne

odôvodnených prĺpadoch, pričom hodnota nesmie ktesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktoró

je výsledkom spiitného overenia spróvnosti určenio Meratel'ných ukqzovateľov podl'a Analýzy

nastavenia MU. V prípode, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijĺmatelh o nedosiohnutíciel'ovej

hodnoty Meroteľného ukazovatelh Projektu s prĺznakom a jeho novrhované znĺženie neklesne pod

minimólnu hranicu podl'a písmena b) tohto odsekq, Poskytovotel'zmenu schvóli, čím dochódzo

k akceptovaniu zníženej výšky ciet'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovotelh Projektu s príznakom zo

strony Poskytovotel'o bez vplyvu nq zníženie výšky NFP.

b) Znĺženie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovatelh Projektu s príznakom o vioc

ako 50% oproti výške, ktoró je výsledkom spiitného

overenio spróvnosti určenia Merateľných ukazovatel'ov podl'a Analýzy nastavenia MU, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnťl zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7

tohto čtónku a vyvolúva próvne nósledky uvedené v odseku 6'2 písmeno Í) tohto člónku.

c) Meratel'né ukozovatele Projektu bez príznoku sú zóviizné z hľadiska dosiohnutio ich plónovanej

hodnoty' Zníženie cie!'ovej hodnoty jednottivého Merateľného ukazovatelh Projektu bez prĺznaku

oviac ako 20% oproti jeho výške, ktoró je výstedkom spdtného overenio sprővnosti určenia

Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, predstavuje nedosiahnutie ciel'o Projektu

a tým Podstotnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6'7 tohto člónku a vyvolóva próvne

nústedky uvedené v odseku 6.2 pĺsmeno f) tohto čtónku. Schvólenie žiadosti o zmenu, predmetom

ktorej blolo zníženie ciel'ovej hodnoty Meroteľného ukazovateľa Projektu bez prĺznoku, nemó žiqdne

účinky vo vzťahu k nóslednému uplotneniu sankčného mechanizmu podľa člónku 70 odsek 7 VzP

a Prijĺmateľ preto na zóklade schvólenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne

očokóvanie týkajúce sa výšky NFP, ktoró mu bude vyplotenó, a to z dôvodu rozdielov v podstate

charakteru Meratel'ného ukazovatella Projektu bez príznaku oproti Meratelhému ukozovatel'u

Projektu s prĺznakom (podl'a písmeno a)tohto odseku).

d) Vo vzťohu kfinončnému plneniu Poskytovateľ znĺži výšku poskytovaného NFP primerane k

zníženiu hodnoty Meroteľného ukazovateľa Projektu pri dodržanĺ minimólnej hranice a ostatných

Dodatok č' 4
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pravidiel uvedených v predchódzajúcich písmenóch tohto odseku (vrótane výhimky z tohto postupu
uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťohu k tým Aktivitóm, v ktorých prichódza k dosiahnutiu
znižovaného Meroteľného ukazovatel'o Projektu v zmysle člónku 70 odsek 7 VzP a vykonó
zodpovedajúce zníženie výdovkov no podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochódza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovatelb,
výška NFP sa zníži priamo úmerne k znĺženiu ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovateľa Projektu po
započítonĺ úrovne plnenio ostotných Meratel'ných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý
druh Merateľného ukozovatel'o Projektu ide'"

2.1,.4 V prílohe č. 1 Zmluvy ,,Všeobecné zmluvné podmienky", v článku 3 OBSTARÁVANlE sLUŽlEB,
TOVAROV A PRÁc PR|JíMATEĽOM, bod 25, druhý odsek sa na koncĺ druhej vety za slová ,,podľa
ods' 6 písm. b)tohto článku" dopíňa čiarka a prĺpája text,,pričom Prijímatel'túto povinnosť
nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície pod!'a ust. Ş 5 zákona o Vo".

21.5 V prílohe č. 1 Zmluvy ,,Všeobecné zmluvné podmienky", v článku 9 UKONČENIE ZMLUVY, sa

bod 4 písm. b) ods. xii) rušía nahrádza textom:

,,ak bude Prijímatelbvi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímaťdotácie alebo
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní pod!'a 9 t7 at t9 zák. č. 9tl2oĹ6 Ż, z,

o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektoných zákonov, aIebo
ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom
hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s ReaIizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako
opodstatnená vyhodnotená st'ažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotitelbv alebo ku
konfIiktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie
skonštatujú aj bez st'ažnostialebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,"

2.7.6 Príloha č' L Zmluvy o poskytnutí NFP ,,Všeobecné zmluvné podmienky" sa rušía nahrádza sa

novou Prílohou č. ]., ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto Dodatku.

2.1.7 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,,Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou
Prílohou č' 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasťtohto Dodatku'

2.L.8 Príloha č. 5 Zmluvy ,,Finančné opravy" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

čtąľĺox lll. osTATNÉ USTANoVENIA

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak v dôsledku aktualizácie cieľových hodnôt
merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenĺa MU a tohto dodatku vznikol v porovnaní
so skutočne dosiahnutými cielbvými hodnotami po ukončenírealizácie hlavných aktivít
projektu dôvod na uplatnenie sankčného mechanĺzmu podľa článku 10 ods' 1 písm. j) Prílohy
č' 1 k Zmluve o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky), Prijímateľ tento stav
akceptuje vrátane právnych následkov s tým súvĺsiacich. V prípade, ak v dôsledku skutočností
podľa predchádzajúcej vety vznikla nezrovnalosť, zaväzuje sa takto vzniknutú nezrovnalosť
vysporiadať spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP pri aplikácii ustanovenítohto
Dodatku.

ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom
dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

Dodatok č. 4
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číslo dodatku: rŽp-poł-scłg 7-2075-6|296112

čńľor v. zÁvenrčľÉ UsTANoVENIA

4.1

Za P rijímateľa v .............................., dňa

Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv' a to v súlade s

ustanovením 5 ąza zákon a i. ąolĺgaąZb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a

5 5a zákona č'. ŻĹu:zooo 7. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

li"rcon1.t' zákonov (zákon o slobode informácií)v znení neskorších predpisov'

4.Ż Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ

dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ'

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a

pnávnym účinŕom , n"ľ'o vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpĺsujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto

Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali'

dřra ?.g. utţ,[ţlţ

Podpis*.
Pečiatka

lng. Pet€r Blaškovitš, generálny riaditeľ

xÁ rr'loveČľĺÁ
cKÁAGENTÚRA

BRÁTISLAVA ^..18oo- lŢ

Za Pos$ovateĺa v zţ!ĘEÂĺ-y3rariĄave,

Podpis: ...... Zoltán László, starosta

Pečiatka

Príloha:

Príloha č. 1Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 5 Finančné opravy

Dodatok č. 4
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

všeogecNÉ ZMLUVNÉ PoDMlENKY K zMtUvE o PoSKYTNUTí NENÁvRATNÉHo
FlNANčNÉHo PRíSPEVKU

Öánok 1 VšEoBECNÉ USTANoVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (d'alej ako ,,VZP"|, ktoré sú súčasťou Zmluvy
o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľtohto NFP pri poskytnutí NFP

zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí
NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzĺ Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou
o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú
uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvorĺa
najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

a) právne akty EÚ:

(i) všeobecné nariadenie,
(ii) Nariadenia k jednotlivým rŠlr;
(iii) lmplementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo

delegované na riadenia;

b) právne predpisy SR:

(i) Zákon o príspevku z EŠlF,

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
(iiĺ) Zákon o finančnej kontrole a audite,
(iv) obchodný zákonník,
(v) zákon č,.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len

,,občiansky zá konník"),
(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektoných vzťahov v oblasti štátnej pomoci a

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

(vii) zákon č'' 575/2ooL Z.z' o organizácĺi činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,kompetenčný zákon").

(viiĺi) zákon č' 343/2oI5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoných zákonov v zneníneskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o Vo"), zákon

č'. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.
(ĺx) zákon o účtovníctve
(x) zákon č' 3L5/2oI6 Ż' z' o registri partnerov verejného sektora a o zmene a

doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.

)



3 Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1-.1- zmluvy záväzné pre

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1

odseky I.2 aź 1.4 zmluvy. Povinnosti vypl'ivajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako závázné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach

Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita - súhrn činností realĺzovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia

na hlavné aktivity a podporné aktivity' Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j' musí byť

realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne

a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musĺa súvisieť s hlavnými

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

Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný

výstup, ktoný predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak

z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez

prívlastku ,,hlavná" alebo ,,podporná", zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci

rŠlr náchylné na riziká podvodu, konflĺkt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môŽe zvýšiť

efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a d'alej posilniť zisťovanie a odhaľovanie

podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia

a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne - najneskôr do siedmich pracovných dníod vzniku skutočnosti rozhodnej pre

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konk1étny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá

uvedené v definícii Lehoty;

BIankozmenka - blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala

odovzdaná Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmienok stanovených

ZoVPBA;

Celkové oprávnené v'ýdavky - výdavky, ktoných maximálna výška vyplýva z rozhodnutia

Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný

rámec pre vznik oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na

Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje

pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠlF, z minimálnych štandardov

oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠlF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomocĺ.

Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia ,,výdavky", a to aj pre

,,náklady" v zmysle zákona č..43L/2oo2 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(d'alej aj ,,zákon o účtovníctve");

Centrálny koordinačný orgán alebo CKo - v podmĺenkach Slovenskej republiky plní úlohy

centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a

informatĺzácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určené s

6 odsek 1 zákona o príspevku z ršlr a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu

l

I

r
I
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_:cenia poskytovania príspevku zeurópskych štrukturálnych a investičných fondov v
': -ci Partnerskej dohody;

Certifikácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo

'::ahu k systému rĺadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych

= 
_.,estičných fondov;

3etifikačný orgán alebo Co - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo
.-: ekt verejnej správy určený členským štátom na účely certĺfikácie. Certifikačný orgán
: _ - ohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do
:.!::îU finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich

: '=: <|adanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komĺsie, vysporiadanie
' - : ^:^ých vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou
( : - s'3U a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy'
, :::rienkach Slovenskej republiky plní úlohy certĺfikačného orgánu Ministerstvo
---:-- (Q.

3 -e príjmy - pri Projektoch generujúcich prţmy podl'a článku 6]- všeobecného nariadenia
:: : 'czdie| medzi prţmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície
. :_=.aczkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa

: . -. _ 51 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

: ' .'.:avky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj d'alšie výdavky vzniknuté počas

:':.:::(ovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenĺa s kratšou životnosťou, mimorĺadna

: _ :':.:<toch generujúcĺch prţmy podl'a článku 65 ods.8 všeobecného nariadenia, ktoré
_-': - :c.emom alebo charakterom nespadajú pod článok 6]- všeobecného nariadenia,
:: :'::: el peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie

]€' - :'cm sa rozumie Pracovný deň, ak vZmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne
_ ::: -: że ide o kalendárny deň;

'_<{:_:ovanie - proces úpravy budúcich hodnôt prţmov avýdavkov (prevádzkových
:::,: _vestičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre
__::. : nančnej ana|ýzy je používaná, tzv' reálna diskontná sadzba doporučená
-:::.t- komisiou;

icĺ_-ę11jçi3 akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené
_: - _::-.?1 substráte, vrátane elektronĺckých dokumentov Vo formáte počítačového
_:: -- :..e Úce sa a/alebo súvisĺace s Projektom;

]cc--.::el' - subjekt, ktoý zabezpečuje pre Prijímatel'a dodávku tovarov, uskutočnenie
: :. : ::,: ocskytnutie služieb ako súčasť Realĺzácie aktivít Projektu na základe výsledkov
_ .::: ^ého druhu obstarávania, ktoré bolo vrámci Projektu vykonané vsúlade so

-- _.: - : :cskytnutí NFP;

]cc,:-.-ce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia - doklad alebo viacero
: '' :::. ' stinnej podobe, vktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje kpreukázaniu

I
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oodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutĺe služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktoných realizácia bola uhradená na
základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo
strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov rŠlr a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanĺe v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy
o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo Ešlr - spoločné označenie pre Európsky
fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK _ je úrad, ktorého cieľom je chránĺť
finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým d'alším nezákonným
aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštĺtúcií, prostredníctvom
výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženĺe hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení
porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného
obstarávania. Nepotvrdená ex ante fĺnančná oprava - Poskytovateľ identifĺkuje porušenie
právnych predpĺsov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy
môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmanĺa iného orgánu
(napr. kontrola Úvo). Potvrdená finančná oprava - Poskytovateľ identifikuje porušenie
právnych predpĺsov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a ktomuto
momentu sa nevĺaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na

výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola
uplatnená aj v nadväznostĺ na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola Úvo).

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

Financujúca inštitúcia - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky
Prijímateľovi na financovanie oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených
výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom
postupe medziorgánmi zastupujúcimiSR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti
Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného
finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho prţmy'
Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch
príslušného referenčného obdobia v závĺslosti od typu Projektu generujúceho prţmy,
pričom ich kalkulácĺa vychádza z rozdĺelu výdavkov a prţmov v daných rokoch.
Východisková Fĺnančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná
Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného
referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho prţmy, v rámci ktorej sa
prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

I
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Finančná medzera - rozdiel medzĺsúčasnou hodnotou investĺčných nákladov na Projekt a

súčasnou hodnotou čistého prţmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty

investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byťfinancované

samotným Projektom, a preto môžu byťfinancované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento

pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenĺa rŠlp a súčasne v zmysle

Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako

,,ukončená operácia") - nastane dňom, kedy po zrealĺzovaní všetkých Aktivít v rámci

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmĺenok:

a) Prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom

a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych

predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v |TMS2014+, prostredníctvom ktorého

Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít

Projektu a informáciu o dátume začatĺa a ukončenia realizácie podporných aktivít

Projektu;

tmplementačné nariadenia - nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktonými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného

narĺadenia;

lné peňažné príimy - ide o akékoľvek prljmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch

nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 6I všeobecného

nariadenia Rady;

lné čisté peňažné prljmy - predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových

rłýdavkov počas obdobĺa realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v

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

Realizácie Projektu od oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení

záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto prljmy neboli zohľadnené už pri

schváleníProjektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

lniciatíva na podporu zamestnanosti mIadých !fudí - iniciatíva financovaná z osobitných

rozpočtových prostriedkov a z cielených investícií z Európskeho sociálneho fondu na

doplnenie a posĺlnenĺe podpory poskytovanej z európskych štrukturálnych a ĺnvestičných

fondov' Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladých ako súčasť cieľa lnvestovanie

do rastu zamestnanosti;

lT monitorovací systém 2oĹ4+ alebo lTMS2ot4+ - ĺnformačný systém, ktoný zahŕňa

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. obsahuje údaje, ktoré

sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, fĺnančné riadenie a kontrolu

poskytovania príspevku. Prostredníctvom |TMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje

s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych
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štrukturálnych a ĺnvestičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnýmĺ systémami

vrátane lSUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK- znamená Európsku Komisiu;

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

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným

dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty. Lehoty určené podl'a týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho
kalendárneho dňa, ktoný sa svojím označením zhoduje s dňom, ked'došlo k skutočnosti
určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nĺe je, lehota sa končí
posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prĺpadne na sobotu, nedeľu alebo na deň
pracovného pokoja v zmysle zákona č' 24IlI993 Z. z' o štátnych sviatkoch, dňoch
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom
lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň

lehoty podanie podá osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú
prepravu' ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického
predkladanĺa dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa

za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Meratelhé ukazovatele Projektu _závázná kvantifĺkácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť

dosĺahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je

dôležĺté z pohl'adu rĺadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí
dosahovanie cieľov na úrovni oP' Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré
merateľné ukazovatele, za ktoných plnenie a vyhodnotenĺe následne Prţímateľzodpovedá
v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp.

udržanie v rámci obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu
odzrkadl'ujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele
Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli

súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. Vprípade, ak sa vZmluve o poskytnutí NFP uvádza
pojem Meratel'ný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia,,s príznakom" alebo

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

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

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

plne v kompetencii Prijímateľa' Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných
ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní

daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou Vo vzťahu

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

t
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Meratelhý ukazovatel'Projektu bez príznaku - Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého

dosĺahnutie je záväzné z hľadĺska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznĺk finančnej

zodpovednosti vyplýva z článku Io YZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných

i nvestičných výdavkoch;

Mikro, maIý alebo středný podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzený v prílohe č.

1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 65Il2oL4 zo L7. jljna 2oL4 ovyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov Io7 a ].08 zmluvy, ak v príslušnej

schéme pomoci nie je uvedené ĺnak;

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

47 a nasledujúcich všeobecného narĺadenia, ktoný skúma všetky otázky ovplyvňujúce

výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor

poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu

programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca

zriad'ujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie

krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 13oo - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. I3oo/2ol3 o

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

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. I3oIlŻoI3 o

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa

lnvestovanie do rastu a zamestnanosti, a ktoným sa zrušuje nariadenie (Es)č. 1080/2006;

Nariadenie t3o2- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. L3ozlloL3, ktorým

sa menínariadenie (Es) č. 108212006o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚs),

ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto

zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

(EÚ) č. L3o3l2o1'3, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č'' Lo83/2oo6;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. I3o4l2ol3 o

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č" Io8L/2oo6;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č,.5o8l2ot4 zo dňa 15.

mája2oI4 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (Es) č.

2328/2003, (Es) č. 86L/2006, (Es) č. Lt98l2oo6 a (Es) č. 79L/2oo7 a nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. L255l2oLI
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Nariadenia kjednotlivým európskym štrukturáInym ainvestlčným fondom alebo
nariadenia k jednotlivým ešlr - zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP

nariadenie ].300, nariadenie ]-30]-, nariadenie ]-302, nariadenĺe 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018l!046 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)

č,.Ż018/1046z L8.júla 20L8, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný

rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č' L296l2oI3, (EÚ) č. I3o7/2oI3, (EÚ) č.

I3o3l2oI3, (EÚ) č. t3o4l2oL3, (EÚ) č. L3o9/zol3, (EÚ) č. L3I6/2}I3, (EÚ) č. 223/2oI4,
(EÚ) č. 283/zol4 a rozhodnutia č'. 5aI/2o1'4/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom)

č''966/2oI2;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá

prijímateľovĺ na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP,

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, zverejných prostriedkov vsúlade s platnou
právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EšlF, zákonom o finančnej kontrole

a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maxĺmálna výška NFP vyplýva

z rozhodnutia o schválenížĺadostĺo NFP a predstavuje určité% z Celkových oprávnených
výdavkov vzhľadom na intenzitu pomocĺ pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy.

Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité %o zo Schválených oprávnených výdavkov
vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení

d'alších skutočnostívyphývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného
NFP môže byť rovná alebo nĺžšia ako výška maximálnej výšky NFP'

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nĺe sú oprávnenými výdavkamĺ; ide

najmä o výdavky, ktoré sú V rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo
obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na

spolufinancovanie z prostriedkov oP Kvalĺta životného prostredia nesúvisia s činnosťami

nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú V rozpore s inými

podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 1'4 vZP), sú v rozpore s

podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpĺsmi SR a právnymĺ

aktmi EÚ.

NezrovnaIosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únĺe alebo vnútroštátneho práva

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

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo
opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠlF, dôsledkom

čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únĺe zaťažením

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.

I303/zo1'3 sa pri posudzovaní skutočností a zĺstených nedostatkov pod pojmom

nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

obchodný zákonník - zákon č,. 5I3lI991' Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších

predpisov;

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

okolnosťvylučujúca zodpovednosťalebo oVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle,

konanĺa alebo opomenutia Zmluvnej strany a bránijej v splneníjej povinnostĺ, ak nemožno

D

Stľana 8 z75

-



::---
I --t--

=-ż,

-_-_:-: credpokladaĹ že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátĺla
3E l: :'3(onala, a d'alej že by včase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky
:i:,-,:- vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka,

: r::_:- sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka,
ĺ-: - .zrikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určĺtá udalosť je oVZ, sa
:,: '-: ustanovenie 5374 obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra
( ::--to ustanoveniu.

. zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť oVZ, musí spíňať všetky nasledovné
:cdmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktoąí bráni Zmluvnej strane plnĺť si povinnosti
zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splnĺť a ktorý je základným
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy
povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť
plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musíbyť nezávislá od vôle Zmluvnej

strany, ktorá vznik takejto udalostĺ nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bránĺ Zmluvnej strane v plneníjej povinností, a to
bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo d'alšie

okolnostivis maior,

(lv) neodvrátĺteľnosĹ v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že

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

(v) nepredvídateľnost', ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce
zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných
právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za oYZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za oVZ
sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR

a právnych aktov EÚ;

opakovaný - výskyt určitej ĺdentickej skutočnosti najmenej dvakrát;

oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prĺjímateľom
v súvislostĺ s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ał spĺňajú
pravĺdlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku L4 VZP; s ohľadom na definíciu
Celkových oprávnených výdavkov, výška oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo
nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška

Schvá lených oprávnených výdavkov;

orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt
verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

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

okrem orgánu auditu určeného vládou SR;
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orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroty EšlF vrátane flnančného riadenia - je

vsúlade so všeobecným nariadením aNariadeniami kjednotlĺvým ĺšlr, príslušnými

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b)vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ'

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaciorgán,

j) Sprostred kovateľský orgá n;

Platba - finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu - nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho

konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä

podvodu podľa čl. 1 ods' 1 písm. a) Dohovoru Vypracovaného na základe čl' K'3 Zmluvy o

Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev' Podozrenie

z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z' z' trestný

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

čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je

subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie'

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia'

ktoný je d'alej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr' článok 6 zmluvy' článok

2 odsek 3 aŽ 5 VZP,článok 6 odsek 4vzP) a ktoný môže byť predmetom výkladu alebo

usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, cKo, Riadiacim

orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom' ak

bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený'

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo

investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu

do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia

stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc,

dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto

realizácie Projektu, t.j' dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku

spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu'

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo

tretejosobeneoprávnenézvýhodnenie,bezohľadunato,čiide
o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci'

)
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c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo cĺele Projektu alebo
podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt

schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia
Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem
prípadu, ak Prijímateľom je MsP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie

10 rokov nahradídoba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou

Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena

Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných
pravidiel o štátnej pomoci a ked'sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť
v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách'

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príiem - predstavuje zmenu,

v údajoch zadávaných do Finančne janalýzy, ktorá spôsobízmenu (pokles) Miery finančnej

medzery o loo/o a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle

zákona č,' 247/t993 Z' z' o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných

dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímate!'a vyp!'ývajú práva a povinnosti aIebo ich

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru
(postup)jeho vydania alebo schválenia, ktorý bolvydaný akýmkoľvek orgánom zapojeným

do riadenia, auditu a kontroly EšlF vrátane finančného rĺadenia a/alebo ktoąŕ bol vydaný

na základe avsúvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami kjednotlivým
EŠlF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zve'rejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie,
pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s

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

smernice, rozhodnutia, odporúčanĺa a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktoných

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR - všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie - prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku

s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami

vykonávané riadiacĺm orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými

Vecne príslušnýmiorgánmĺSR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný

úrad, Európska komisia atd'') z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania
/certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až

:,l momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti
ľlcavkov; táto pochybnosť sa preukazuje Vypracovaným návrhom správy alebo návrhom
:=ení.
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Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb

alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem 
"záloha

alebo preddavok,,a pre ootlaá, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem

,,zá lohová fa ktú ra a lebo preddavková fa ktú ra";

Predmet Projektu - hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie

hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu)' ktorej

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

boli spolufinancované z NFP; môŽe ísť napríklad o stavbu, zariadenie' dokumentáciu' inú

vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero

Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi'

ktoré svojim účelom slúŽia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia

na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé' že ide

o preklenovacíúver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v oP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich

operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného

a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímatel'a - je v zmysle Systému riadenia EšlF záväzným riadiacim

dokumentom, ktorý vydáva Páskytovateľ a ktoný predstavuje procesný nástroj popisujúci

jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem - v zmysle článku 61 odsek ]- všeobecného nariadenia každý

projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo

hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov

alebo stavieb, alebo každé poskytoVanie služieb za poplatok' V zmysle článku 61

všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je možné dopredu objektívne odhadnúť prţem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia

Rady 1303/2013' V takom prípade projekty majú spracovanú Finančnú analýzu pre

referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie

Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ

sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy'

Pre tieto Projekty generujúce prţem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú

analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou

s príznakom ,,závereč,ná". Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je

Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP'

najmä v článku 10 VZP, alebo

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

všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty nemaiú spracovanú Finančnú

analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce

príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3_ročnej doby monitorovania po

Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké čisté prljmy Projekt dosahuje' Pre tieto

Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou

Čistých prţmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou'

V prípade zistenia čist,icrr prţmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto
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- !:: críjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10']: Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je:'-'-<:utá povinnosť Prijímateľa predkladať Nás/edné monitorovacie správy až do-, : ^Čenia obdobia Udržateľnosti Projektu;
:-: 

' ':' 
generujúce prljmy sú aj projekty podl'a článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia'-': = 
jce čisté prţmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú_''-Ę : ebo nižšie ako 1 000 ooo EUR, avšak vyššie ako 50 ooo EUR' Čisté prí;my uvauor.ne

: :':::í Realizácíe projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri_':-::^i realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté prljmy po dobu_:: :::ie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj-_ -:-:^e vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečne; Žiaoosti o pl"tĹu. 
- "

' ''::: :am' kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci:---'' tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne_::::cruje 
obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

;ealizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po: _:-Čné ukončenie Projektu;

Ża':

Ęealizácia hlavných aktivít Projektu _ zodpovedá obdobiu, tzv. ń7zĺckej realizácie Projektu,: _' 
obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realĺzuje jednotlivé hlavné Aktĺvity Projektu od]:Čatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 7.7'201'4, do Ukončenia'ealizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu::cpovedá oprávnenému obdobiu stanovenéniu vo Výzve n, or.Jł'ro;;';;il;;,J rro,

' dÔsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie:'ekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariaden ia, t.j.31"12'2023;
Rĺadiaci orgán alebo Ro - orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverenýS]ovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedáza riadenie operačného programu v súlade so zásadou rĺadneho fĺnančného hospodárenĺacodľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadĺaci orgán je menovaný pre každý oP.V podmienkach SR v súlade s 5 7 zákona o príspevku z rŠlr určuje jednotlivé Riadiaceorgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak' Ak je to účelné, Riadiaci orgán

m ôže ko nať aj prostred n íctvom Sprostred kovateľského orgá n u.;

Riadne - uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymipredpismi SR a právnymi aktmĺ EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy aiej príloh,Príručkou pre Prijímatel'a, príslušnou schémou pomocĺ, ak je súčastbu projektuposkytnutie pomoci, Systémom finančného riadenĺa, Systémom riadenia EŠlF a Právnymidokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci ,,de minimis,,, spoločne aj ako ,,schémypomoci" -záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomocijednotlivým prţemcom podl'a podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

ş.ealizácia aktivít Projektu - realĺzácia všetkých hlavných ako aj podpo rných Aktivít-ehu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve: :,cskytnutí NFP používaVtedy, ak je potrebné vyjad riť vecnú stránku Realizácie a ktĺvít:':.ektu bez ohľadu na časovú falĺtnri
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SchváIená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená
Poskytovateľom v rámci konania o žĺadostĺv zmysle 5 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠlF
a ktorá je uložená u Poskytovatel'a;

Schválené oprávnené v'ýdavky- skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané
oprávnené výdavky Prţímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí
o platbu; s ohľadom na definícĺu oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených
výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení
Minĺsterstva fĺnancií SR, ktonými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania'
Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených
výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodĺckého pokynu CKo na programové obdobĺe 2014
_2o2o č.4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti - dokument, na základe ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja
nezrovnalosti v lTMS2014+;

sprostredkovatel'ský orgán alebo So - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej
správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnĺcká osoba, ktorá má odborné, personálne
a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh Ro podl'a článku 723 odsek 6
všeobecnéhonariadeniaavsúlades$8zákonaopríspevkuzEŠlF,vsúladespoverením
podľa písomnej zmluvy uzavretej s Ro. V súlade s uznesením vlády č. L75/2oI4 zo dňa 16.
04'2oI4 je So pre operačný program Kvalita žĺvotného prostredia (d'alej aj ako,,oP KŽP")
Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy V mene a na účet Ro'
V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutĺe pomoci, So koná ako vykonávateľ
pomoci poskytovanej prostredníctvom rŠlF. Rozsah a definovanie úloh So je predmetom
zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej
obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany Ro na So oprávňujúceho So na konanie
vočitretím osobám;

Systém riadenia ršlr - dokument vydaný CKo, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov
a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky
zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo v nadväznosti aj na

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1-.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené
platíaj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠlF v súlade s kapitolou 1"'2

odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplĺkácie;

Systém finančného riadenla štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2oL4 _ 2o2o alebo Systém
finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktoný predstavuje súhrn
pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa
finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov,
účtovanie, výkazníctvo a monĺtorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie
fĺnančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy
o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na

webovom sídle Ministerstva financií SR;
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štátna pomoc alebo pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek
1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že

zvýhodňuje určĺté podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa Vo význame uvádzanom v tejto
Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti
zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov
EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, čĺ

ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa,

zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt
súkromného práva;

Účastníci projektu - osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventantĺ vzdelávacích programoV, účastníci sociálnych programov),

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi
projektu nĺe sú členovia projektového tímu (rĺadiaci a administratívni pracovníci, lektori,
sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu,

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr' prĺ projektoch zameraných na vydanie
publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v Ş 10 ods. 1 zákona č,.437/2oo2 Z. z' o účtovníctve'
Na účely predkladania žiadosti o platbu (d'alej aj ,,ŽoP") sa vyžaduje splnenie náležitostí
defĺnovaných v 5 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné
splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti
Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č' 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti
s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad
preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a závázku; Rozdielne od prvej vety te'ito
defĺnície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za

účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe
ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržatelhosť Projektu (alebo obdobie Udržatelhosti Projektu) - udržanie (zachovanie)

výsledkov realĺzovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných
ukazovateľov Projektu počas stanoveného clbdobia (obdobia udržateľnosti Projektu) ako
aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia.
obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktoný bezprostredne
nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu;

obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu - predstavuje ukončenĺe tzv. ţzickej
realizácie Projektu' Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú
v kalendárny deň, kedy Prţímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovalivšetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho

prevzal a ak to vypl'ýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri

Strana 15 275



!

Predmete Projektu, ktoný je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky
preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú
alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba;
právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať
Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr
do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným
dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo ĺná majetková hodnota, pričom
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí
vypl'ývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu
projektu do užívania (ak je to s ohľadom 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 nemajú
alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu;
Prijímateľ je povinný do skončenia obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť
stavbu do rĺadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným
rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určĺtým
a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný
Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný
tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotĺe zachytĺteľný, splnenie podmienky Prijímateľ
preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo ĺným vhodným spôsobom, ktorý nie je
osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončenĺu poslednej
hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument
odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom
uvedený'

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

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žĺadateľa, vo Výzve, v Príručke pre
Prĺjímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme
finančného riadenia, v Systéme rĺadenia rŠlr a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok - vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác,
tovarov, služieb, pozemkov a nehnutel'ností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej
úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia;

I
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bližšie pravidlá pre oprávnenosťVecných príspevkovvyplývajú z Metodického pokynu CKo
č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodĺky
využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky
Poskytovateľa pri dodržaní pravĺdiel vypl'ývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia
a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo Vo- postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác

v zmysle Zákona o Vo, alebo podľa zákona č'. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnostbu do

L7 '04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza
pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávanĺa služieb, tovarov
a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o Vo,
zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o Vo, ak ich
právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, ktorej

verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt - každý subjekt, ktorý sa riadiverejným právom v zmysle článku 2

odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2ot4/24lE() z26.februára
2oL4 o verejnom obstarávanía o zrušenísmernice č''zoo4/L&lES v platnom znení a každé

európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s narĺadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č' L3oz/2ol3 zo !7. decembra 2013 vplatnom znení alebo
vzniknuté podľa zákona č,.9o/2oo8 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce
a o doplnení zákona č'' 54ol2o01 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepĺsov, bez

ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych
predpisov Slovenskej republĺky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného
práva;

VIádny audit - súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích
a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných
procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2oI5 z. z. ofinančnej kontrole
a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne
uznáva ných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo
Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe
ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP

Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v
článku 2 odsek 2'1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade

tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle 5 26 odsek 3 Zákona

o príspevku z tŠlp a v prípade projektov technĺckej pomociv zmysle 528 odsek IZákona
o príspevku z rŠlr;

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

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo
nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak
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príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky,

alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcĺch sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenĺa výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnostiv rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú

nemožno podradiť pod body (ĺ) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktĺvita uvedená v Prílohe

č,. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

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

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu

vzťahujúceho sa k realizácii Vo nie je Realĺzáciou hlavných aktivít Projektu, a preto Vo

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobĺa pre vznik

oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa Vecne viažu k hlavným

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu

v zmysle definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 1-4 odsek 1 písmeno b|YzP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie Vo - nastane vo vzťahu ku

konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k Vo na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto

kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

b) prĺ Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola

sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhláseníVerejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanĺe oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie

ponúk na zverejnenĺe, alebo

(iii) spustenĺe procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska, alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č'.357l20I5 Z. z' o finančnej kontrole a audite

a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o Vo - zákon č. 343/2015 Z' z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č,. 2512006 Z. z. _ zákon č. 2512006 Z' z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do L7.o4'2oL6|;

Zmena podmienok pre projekty generujúce prIjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje prţmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri

predloženížiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania
čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

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

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufĺnancovaním nevyhnutných výdavkov
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktoných

vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom
dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu
v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla

Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie'

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

Zverejnenie - je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je

Prijímateľviazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle
orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EšlF vrátane finančného riadenia alebo
akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vypl'ývať práva a povinnosti,
oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamĺhu
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument
nadobúda účinnosţ ak pre Zverejnenĺe konkrétneho Právneho dokumentu nie sú

stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade
povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vypl'ývajúce -pre neho zo všeobecného nariadenĺa
a implementačných narĺadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP
používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia
v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosťo platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných
príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ

a štátneho rozpočtu na spolufinancovanĺe a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť

o platbu vypracováva a elektronicky odosĺela prostredníctvom elektronického formulára
v lTMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žladosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV - doklad, ktorý pozostáva z

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

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť
vysporiadať fĺnančné vzťahy v súlade s článkom 70vzP.

článot 2 VšEoBEcNÉ PoVlNNosTl PRIJíMATEĽA

Prijímateľsa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt
realizovaný Riadne, Včas avsúlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít
Projektu s odbornou starostlivostbu.
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2 Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť

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

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek

porušenie povinnostĺ Prijímateľa voči jeho Dodávatelbvi alebo akejkoľvek tretej osobe

podĺeľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo

vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a obdobia

Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej

povĺnnosti Prĺjímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom Lo vzP a v súlade s článkom 71

odsek 1všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo

k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu'

V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti

o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠlF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky

obsiahnuté v schválenej žiadostĺ o NFP boli v súlade s Ş25 zákona o príspevku z tŠtr

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímatel'a je možná len výnimočne,

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom

a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba

v prípade, ak:

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu Žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli

definované v príslušnej Výzve, to znamená , Že aj nový Prijímateľ bude spĺRať všetky

podmienky poskytnutia príspevku, a

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok

poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom

v postavení žiadateľa, a

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vp|yv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek

2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu,

prĺčom Prijímateľ musí preukázať,že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným

právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovatel', vstúpi do Zmluvy

o poskytnutí NFP namiesto Prĺjímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym

právnym nástupcom Prijímateľa'

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10

YZP av súlade sčlánkom 71 odsek 1všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej

zmeny Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku

obstarávaného alebo zhodnoteného v rámcĺ Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak

k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené

3.
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aj d'alšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vypl'ivajúce z definície Podstatnej

zmeny Projektu uvedenej v článku 1odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4vzP. Ak dôjde

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

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť

v súlade s článkom IovzP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo

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

vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6' Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie

záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana zato,źe druhá

Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosĹ je povinná ju písomne

vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizácĺou Projektu s tretími
stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

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

komunĺkácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

článok 3 oBSTARÁVAN|E SLUŽIEB, ToVARoV A PRÁc PRuíMATEĽoM

1. Prijímateľmá právo zabezpečiťod tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzanĺa, transparentnosti,

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality,

účinnosti a účelnosti.

V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ

postupovať podľa zákona o Vo (preukázateľne začatý postup po L7.4.2oL6) alebo zákona

č'. 2512006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do L7.4.2016). odkazy na ustanovenia

zákona č,' 251200;6Z. z. su d'alej v texte uvádzané v zátvorke.

Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služĺeb, tovarov a

stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o Vo alebo v súlade so zákonom ć,.25/2006 Z' z' v závislosti

od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky' Ak sa ustanovenia zákona

o Vo alebo zákona č,. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidĺel upravených

v aktuálnom Metodickom pokyne cKo č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č'.25/2006

Z. z. podla MP cKo č. t2,verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa 5 117

zákona o Vo (9 9 odsek 9 zákona ć,. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným

v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenĺa EšlF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠlF verzĺa 3 pre

zákazky podľa zákona č,.2512006Z. z.|. Prţímateľ je povinný postupovať pri zadávaní

zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom
pokyne cKo č. 14 (v prípade postupu podľa zákonač.25/2o06Z.z.pod'ĺa MP cKo č. 14,

verzia 2)

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov,

služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí

inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj ĺnú dokumentáciu z

obstarávania tovarov, služĺeb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné

2.
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4
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na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto
dokumentácie v určenom termíne poskytnúť. Prijímatel' predkladá dokumentáciu podľa
predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme rĺadenĺa EŠlF, ak
Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu k Vo alebo k obstarávaniu prijímateľ
predkladá poskytovateľovi cez lTMs 201'4+, pričom je povinný jednotlivé časti
dokumentácie evidovať do |TMS 20L4+ samostatne, aby celkový objem dát za jednu
prílohu neprekročĺl 100 MB. Prijímatel' súčasne s dokumentáciou predkladá

Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenĺe, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované
obstarávanie služĺeb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je

súpis všetkej predkladanej dokumentácie cez |TMS 2014+ a vyhlásenie, že predkladaná
dokumentácie je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania
služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľvyh|ási, že sije
vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľfinančnú kontrolu
a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopíňanídokumentácie
na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto
odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podl'a tohto odseku,
Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve
Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek
výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom' Pre
potreby kontrolyVo prijímateľpredkladá poskytovateľovikópiu originálnej dokumentácie
cez |TMS 2oI4+. Prijímateľ je na požiadanie poskytovateľa povinný poskytnúť prístup do
ním použitého informačného systému, v ktorom realĺzoval elektronickú komunĺkáciu.

Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
a súvisĺacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audĺte a podľa postupov
upravených v Systéme riadenia eŠlr v príslušnej verzii na základe žiadosti o vykonanie
kontroly Vo, ktorú prijímatel' predloží prostredníctvom pošty v listinnej forme,
prostredníctvom elektronickej schráni<y, ak má prijímateľ aktivovanú elektronĺckú
schránku alebo e-mailom na adresu office@sĺea.eov.sk. Výkonom kontroly obstarávania
služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nĺe je
dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa,
obstarávateľa alebo osoby podl'a Ş 8 zákona o Vo (5 7 zákona č'.25/2006Z. z.| za vykonanie
Vo prĺ dodržanívšeobecne záväzných právnych predpĺsov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych
dokumentov a základných princípov Vo. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly
Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie
a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povĺnný postupovať podl'a zákona
o Vo (alebo podl'a zákona č' 25/Ż006 z. z'). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním
finančnej kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo ĺného
oprávneného orgánu na vykonanĺe novej kontroly/vládneho audĺtu počas celej doby
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vypl'ývať z tejto novej
kontroly/vládneho auditu a ktoré môŽu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol.
V prípade, že závery novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie
postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk
Úvo alebo Právnych dokumentov alebo komunikácĺe s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ,

sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe
záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za

nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o Vo (alebo v zákone č.' 2512006
Z.z.|,resp. postupov priobstaranízákazky, na ktorú sa zákon o Vo (alebo zákon č' 25/2006

I
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Z' z') nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný
orgán/auditný orgán podľa článku L2 vzP odlišný od Poskytovateľa identĺfikuje
Nezrovnalosť vyplývajúcu z Vo vo vzťahu k Prţímateľovĺ, spočívajúcu v porušení právnych
predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z ršlF v súvislosti s Vo, porušením
pravidiel a postupov Vo stanovených v zákone o Vo (alebo v zákone č,' 25/20062. z.) alebo
vyplývajúcich z legislatívy eÚ k problematike Vo alebo z obvyklej praxe (best practice)
aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zĺstení
Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces Vo nachádza a v dôsledku
takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť Vrátĺť NFP alebo jeho časţ trţímateľ sa zaväzuje
takto vyčíslené NFP alebo jeho časťvrátiťv súlade s článkom LovzP,prĺ uplatnení postupu
podľa 5 41 alebo 47a zákona o príspevku z ĺŠlr alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikáciipostupu podľa 5 4L alebo 47a zákona o príspevku z rŠlp. Vznik uvedeného záväzku
Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa
predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať
námĺetky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným
v návrhu výstupného dokumentu zkontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatrenĺam) a voči lehotám na odstránenie
nedostatku.

Prijímateľje povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných
prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných
prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému
riadenĺa tŠlr a v prípade postupov pri obstaran í zákazky,na ktorú sa zákon o Vo (zákon č.
25/2006 Z' z') nevztahuje podľa metodického pokynu cKo č. L2 v príslušnej verzii' AkPoskytovateľ v Príručke pre Žiadatela/prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah
dokumentácie, ktorú je Prţímateľ povinný predkladať Poskytovatelbvi, Prijímateľ
postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému rialenia EŠlF, resp. v prípade postupov pri
obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo nevzťahuje podľa metodického pokynu CKoč.72 v príslušnej verziĺ. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prĺjímateľ povinne
predkladá cez |TMS 2074+ je defĺnovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva
RO/SO.

Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o Vo (zákon om č,.25/2006
Z' z') vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu Vo ako:

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

Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo (zákon č.
25/2006 Z' z'| nevzť'ahuje vykonáva Poskytovateľ v závislostĺ od rozsahu a predmetu ako:

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

V prípade druhej eX -ante kontroly je v kapitole 3.3.7 '2'2 Systému riadenia EšlF osobitne
upravená spolupráca s Úvo v nadväznosti na ustanovenie Ş 169 odsek 2 zákona o Vo.
Prţímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVo. Vprípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVo odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVo, resp. Rady Úvo a;
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písomnévyhotovenieodvolania.AkPrijímateľpodpíšezmluvusúspešnýmuchádzačom
predriadnymukončenímtejtokontroly,resp.vôbecnepredložídokumentáciukVona
túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné

porušenie zmluvy o NFP'

PoskytovateľjepovinnývykonaťfinančnúkontroluobstarávaniasluŽieb,tovarov,
stavebnýchprácasúvisiacichpostupovvmaximálnychlehotáchurčenýchvSystéme
riadeniarŠlr.tehotynavýkonkontrolyVozačínajúpreposkytovateľaplynúťprvým
pracovným dňom následujúcim po evidovaní prijatej Źiadosti prijímateľa o vykonanie

kontroly. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na. 
|.ooln|]:.:ni:':::''n

náležitostĺaleboinýchpoŽadovanýchdokladovaleboinformáciísalehotanavýkon
finančnejkontrolyp..".usuj".Prerušeniel"ľ,otynavýkonfinančnejkontrolytrvá,aŽkým
nepominú prekáŽky, pre rioré sa finančná kontrola prerušila' Lehota na výkon finančnej

kontrolysaprerušujedňomodoslaniav,izvyPrijímateľovi.Dňomnasledujúcimpodni
doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náleŽitostí alebo

iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty I
t

TT

L2

na výkon finančnej kontroly Vo'

Poskytovateľjeoprávnenývodôvodnenýchprípadochlehotunavýkonfinančnejkontroly
predÍziť. Poskytovateľ o ireoÍzení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom

dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP'

Poskytovateľjeoprávnenývodôvodnenýchprípadochvrámciinýchnevyhnutných
úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej

kontroly podľa odseku io u ,pojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej

výkonprestaneplvnúť.ľoskytovateľotejtoskutočnostibezodkladneinformuje
Prijímateľa spôsonoń dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP'

Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese Vo vo fáze

otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk' Ak

Poskytovateľ oznemi erijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako

nehlasujúci člen tomiiie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť

Poskytovateľovitermínamiestokonaniaotváraniaponúk/vyhodnoteniaponúknajmenej
5dnívopred;Zmluvnéstranynáslednedohodnúsúvisiaceadministratívneúkonyspojené
súčasťouPoskytovateľanaotváraníponúk,resp.vkomisiinavyhodnotenieponúk'

Poskytovateľvzávislostiodtypuvykonávanejfinančnejkontrolymôževrámcizáverov:

a)UdeliťPrijĺmateľovisúhlassvyhlásenímVo,spodpisomzmluvysDodávateľom,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom'

b)Pripustiťvýdavkyvzniknutézobstarávaniaslužieb,tovarovastavebnýchprácdo
financovania v plnej výške'

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov'

d)Nepripustiťvýdavkyvzniknutézobstarávaniaslužieb,tovarovastavebnýchprác
dofinancovaniavcelejvýške,resp.vyzvaťPrijímateľanaopakovanieprocesu
obstarávania sluŽieb' tovarov a stavebných prác 

'

e)Udeliťfinančnúopravunavýdavkyvzniknutézobstarávaniaslužieb,tovarova
stavebnýchprácpredpripustenímčastivýdavkovdofinancovania(ex-ante
finančná oprava)'

f)Udeliťfinančnú'opravunavýdavkyvzniknutézobstarávaniaslužieb,tovarova
stavebnýchprácpotom,akobolitietovýdavkyuhradenézostranyPoskytovateľa

13
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Prţímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa ş 41 alebo 47a zákona
o príspevku z EŠlF V prípade Vo; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom 70vzP,
Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služĺeb, tovarov a
stavebných prác po tom, ako bolĺ tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa
Prijímateľovĺ (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebojeho častĺ v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o Vo.

15' V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy
z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly)
v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služĺeb, tovarov, stavebnýchprác a srjvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu
lehoty), Prţímateľ nĺe je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonaťiný úkon' ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly
Poskytovateľom' Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie inéhoúkonu' ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného
obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP
a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex ante finančnú
opravu.

16' Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k Vo na hlavné Aktivity projektu, zadávanie
zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly
uvedeným vodseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať
maximálne dvakrát. Pri opakovanízadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byťpredmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplrývajúcich z Projektualebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe
z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim Vo. Nové Vo musí byťvyhlásené do 45 dní
od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej
sa k bezprostredne predchádzajúcemu Vo. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu Vonebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e)tohto
článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný diuh obstarávania podľa odseku 3tohto článku VZP'

t7 ' Prţímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením Vo uvedené v kapitole 3.3.7 '2.L. Prvó ex ante kontrola popodpise zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. ZároveňPrţímateľ berie na vedomie, Že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo stranyPoskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom
určené.

18' Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7odsek 7 '2 zmluvy, a to opráVnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im všetku potrebnú súčĺnnosť' Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového
vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpĺť odzmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
Prţímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa
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neumožňujúfinancovanievýdavkovvzniknutýchzobstarávaniatovarov,služieb,
stavebných prác alebo iných postupov'

Prijímateľakceptujeskutočnosť,ževýdavkyvzniknuténazákladeVonemôžubyť
Poskytovateľomvyplatenéskôrakobudeukončenáfinančnákontrolazostrany
Poskytovateľa, resp' skÔr ako bude potvrdená ex -ante finančná oprava'

AkPrijímateľrealizujeverejnéobstarávaniepostupomzadávaniazákazkysvyuŽitím
elektronickéhotrhoviskapodľas1o9aź5LILzákonaoVo,takZmluvamedzi
Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v srilade s článkom lV'' 2' časti

obchodných podmienok elektronického trhoviska' Prijímateľ berie na vedomie' že postup

zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej

kontroly zo strany Poskytovateľa'

Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp' dojednaná pre administratívnu

finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený

o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly Vo' resp' po potvrdenĺ u1č;.1ia ex

-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade' ak Žiadosť

o platbu neobsahuje deklarované výoavtv urniŕnuté na základe obstarávania služieb'

tovarov alebo stavebných prác'

Prijímateľsijevedomýsvojichpovinnostízabezpečiť,abyprivýbereDodávateľabol
dodrŽaný zákaz tonfiirtu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je

Poskytovateľoprevnen,1 postupovať podľa 5 46 odsek LŻzákonao príspevku z EšlF alebo

podľainýchvšeobecnezáväznýchprávnycrrpredpisovalebopostupovupravených
vPrávnychdokumentoch,najmävMetodickompokynecKoč.5vpríslušnejverziik
určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodrŽaní pravidiel

apostupovverejnéhoobstarávaniaavMetodickompokynecKoč.13kposudzovaniu
konf liktu zá ujmov V procese verejného'obsta ráva nia'

Prijímateľsijevedomýpovinnostíspojenýchsrešpektovanímpravidielčestnej
hospodárskejsúťažeazákazuprotiprávnehokonaniaprivýbereDodávateľa.Prijímateľje
V procese obstarávania tovarov, sluŽieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci Vo nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej

hospodárskejsúťaŽealeboinémuprotiprávnemukonaniu,pričomjevprípade
opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním

týchto skutočností zo strany Poskytovateľa'

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodrŽanie princípov a postupov Vo a/alebo

b)porušenĺezé,sad,princípovalebopovinnostívypl,ývajúcichzprávnychpredpisov
SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c)porušeniezásad,princípovalebopovinnostívypl'ývajúcichzPrávnych
dokumentov,zYýzvy,zusmernení,metodickýchpokynovCKo,stanovískazisteĺi
co, oA, i*' ,l"uo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovatela záväzĺt

a v dôsledku aplikácie ktorýci sa vylučujú výdavky z vykonaného ţ|o

22

23

24.

z financovania,

to všetko pred podpiso m zmluvy na dodávku tovarov' služieb al bo stavebných prŁ

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávne ho stavu,

v plnom rozsahu
nepripustí výdavky, kto ré vzniknú z takéhoto Vo do financovania
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25.

uplatní zodpovedajúcu výšku ex -ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že
opakovaním procesu Vo by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na
uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných
prác medzi Prţímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k
identifikovaniu obdobných nedostatkov.

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo a/alebo

b) porušenie zásad, prĺncípov alebo povinnostívyplrývajúcich z právnych predpisov SR a
z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplrývajúcich z Právnych dokumentov, z
Yýzvy, z usmernení, metodĺckých pokynov CKo, stanovísk a zistení Certifikačného
orgánu, orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre
Poskytovatela záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce
z vykonaného Vo z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou
oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré
vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej
kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe
takéhoto Vo do fĺnancovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu
v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje
prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného
pripustenia kontrolovaného Vo k financovanĺu postupuje Poskytovateľ v zmysle
Metodického pokynu cKo č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má
riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania
a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej
opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených
Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto Vo budú môcť byt pripustené k
financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante
finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku
tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa
ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante
finančnej opravy uvedené v prvej Vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k
identifikovaniu obdobných nedostatkov.

V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu
postupovať nasledovne:

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku) - Prĺjímateľ predkladá žiadosť o platbu
zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú
opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu V predloženej žĺadosti o platbu;

b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí
nenávratného fĺnančného príspevku) - Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu
zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženu o potvrdenú ex ante
finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve

26
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o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex

ante finančnej opravy' Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných
opráv následne, ak sa vyskytne ĺný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určípravidlá na frekvenciu zmien

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante

finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácĺi (napr. v nadväznosti na výšku

uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet Vo dotknutých eX ante finančnou
opravou).

27. V prípade uplatnenia nepotvrdenej ex ante finančnej opravy za porušenĺe pravidiel a

postupov Vo je prijímatel' povinný deklarovať I00 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na

úrovni rĺadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu zníŽená o zodpovedajúcu výšku
finančnej opravy.

28' Zoznam porušenípravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky

finančnej opraVy prĺslúchajúcej konkrétnemu porušenĺu, podľa ktorého postupuje
Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5
(Finančné opravy za porušenie pravĺdiel a postupov obstarávania).

29' Ak vsúlade sVýzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu Vtom, že Žiadatel' je

povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu Vo v rámci konania o žiadostio NFP

vo vzťahu k Vo špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky
poskytnutia príspevku v konaní o žĺadostĺ o NFP, Prĺjímateľ nĺe je povinný predkladať

dokumentáciu k takémuto Vo na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené
nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného
obstarávania.

30. Prijímateľ nesmie uzavrĺeť zmluvu, kopcesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povĺnnosť zapĺsovať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č'' 315/201'6Z' z' o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podl'a predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na

rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači,

ktorísú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

3L Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly Vo v prípadoch,

v ktoných mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadĺaca

dokumentácĺa). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanĺe administratívnej finančnej
kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktoných Právny dokument (riadiaca

dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať

takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prţímateľa považovaná za začiatok administratívnej
finančnej kontroly podľa prvej vety 5 20 ods. L zákona o finančnej kontrole a audĺte.

D
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4.

PoVlNNosTl sPoJENÉ s MoNlToRoVANíM PRoJEKTU A PoSKYToVANíM
lNFoRMÁoí

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

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realĺzácie aktĺvít Projektu (s príznakom
,,výroč'ná"| a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončenírealizácie aktivít Projektu (s
príznakom,,závereč,ná"),

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

Prţímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce
monitorovacie údaje k Žiadostio platbu. Ak Prţímateľnepredkladá žiadnu Žiadosťo platbu
spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šjestich mesiacov od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie
monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výroč,ná"), Prijímateľ je povinný predložiť
Poskytovateľovi informáciu, ostave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných
problémoch a rizikách na Projekte ako aj o d'alších informáciách v súvĺslosti s realizáciou
Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa
projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku.
Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo
stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ pbžiada.

Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná") za obdobie kalendárneho roka
od 1.1. roku n do 37.L2. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktoný je
rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná,,), je
nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia
správa Projektu (s príznakom ,,výroč,ná"| obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít
Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia
realĺzácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť
Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,závereč,ná")' Poskytovateľ
je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom
,,záverečná" ) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prţímateľa, najneskôr však spolu
s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom ,,záverečná"); v takom prípade sa prvá veta
tohto odseku nepoužţe. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s
príznakom ,,závereč,ná")je obdobĺe od účinnostiZmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade
ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu

)

)
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Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít

Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy

o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu

Projektu (s príznakom ,,záverečná") za toto obdobie do 30 dníod nadobudnutia účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vypl'ýva z Príručky pre Prijímateľa'

Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy

Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu' Následné monitorovacie

správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi kaŽdých 12 mesiacov odo

dňaFinančnéhoukončeniaProjektu.PrijímateľpredkladáNáslednúmonitorovaciusprávu
do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia' Za prvé monitorované

obdobiesapovaŽujeobdobieodukončeniaRealizácieaktivítProjektu(t.j.kalendárnydeň
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej-m:niľ':u::"jŢľuu

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu' Ďalšie

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov aŽ do doby uplynutia

obdobia Udržateľnosti Projektu'

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v

prípadoch, ak: l_-r: _l^L^ l^Á}.^ narltě
a)bytýmohrozilaleboznemožnilvysporiadanieNezrovnalostialeboinéhoporušenia

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia'

b)jev|TMS2014+evidovanéakékoľvekpodozreniezNezrovnalosti,najmävšak
v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci

s Projektom,

c)jeProjektpredmetomvýkonuauditualebokontrolyoprávnenýmiosobamivsúlades
článkom LzvzPa zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú

zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o

poskytnutí Ńrp s finančným dopadom'

Prijímateľ je povinný predloŽĺť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom' Prijímateľ je povinný

Bezodkladne prostredníctvom |TMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení

realizácie kaŽdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne

prostredníctvom |TMS 2ot4+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia

Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu'

Prijímateľ je povĺnný prostredníctvom |TMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch

Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom' Na žiadosť Poskytovateľa je

Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť

aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa'

s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom

Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích

údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo

poskytovaniainformáciíomonitorovanýchúdajochnaúrovniProjektupodľaprvejvety
tohto odseku

6.

7 Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatía ukončení

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a

zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na
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8.

výkon kontroly alebo auditu, prípadne ĺných kontrolných orgánov, ako aj o iných

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na

povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tĺež povinný informovať Poskytovateľa o začatí

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je

povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej

správy'

Prĺjímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosťvšetkých informácií

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacĺe správy Projektu podliehajú výkonu

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou

administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej

kontrole a audite.

o zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie

poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva'

o zmene podmienok pre projekty generujúce prţem (podľa článku 61 a 65 odsek 8

všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povĺnný informovať Poskytovateľa

v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa

požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ

povinný zohľadniťvšetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri

Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného

nariadenia Prijímateľ predkladá aktualĺzovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou

monitorovacou správou s príznakom,,posledná". Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa

článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktoných nie je možné dopredu objektívne

odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých prţmov

spolu s treťou Následnou monitorovacou správou' Pri Projektoch generujúcich prljmy

podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas

Realizácie Projektu, ktoných celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000

ooo EUR, avšak vyššie ako 50 ooo EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté prljmy

v monitorovacej správe s príznakom ,,záverečná" a rovnako ich aj vysporiadať a to

najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce prljmy,

ktoných celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 ooo EUR, sa nevzťahuje

povinnosť monitorovania Čistých prţmov.

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodanítovarov, poskytnutí služieb alebo

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a

prípadne d'alšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu

dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní

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

poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom'
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článok5 lNtoRMoVANlEAKoMuNlrÁcle

t. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať

verejnosť o príspevku, ktoný na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa' resp' získal formou

NFP prostredníctvom opatrení voblasti informovania a komunikácie uvedených Vtomto

článku VZP, ostatných ustanoveníZmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov'

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými

štandardmi;

b.

odkaznapríslušnýfondalebofondy,ktorýspolufinancujeProjektspoužitímnasledujúcich
označení EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF - Európsky sociálny fond' ENRF -
Európsky námorný a rybársky fond a KF _ Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej Vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na ršlr -
európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou

nasledujúceho vyhlásenia: ,,Tento projekt je podporený z """ " ,pričom sa doplní konkrétny EšlF'

z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného oP'

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov

Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný

výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovaťfinančnú podporu z Európskej únie'

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť

počas Realizácie aktivÍt Projektu inštaiáciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu,

ktoný spíňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

.Projektspočívavofinancovaníinfraštruktúryalebostavebnýchčinností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko

viditeľnom verejnosťou

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4' tohto článku VZP stálou

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

orol"nau spíňa;úceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond' z ktorého je NFP

poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít

Projektu.Povinnosťumiestneniastálejtabulealebostálehopútačasavzťahujenaprípady,
ak Projekt, ktoný spíňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutídlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní

infraštruktúry alebo stavebných činností'

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

ľahko viditeľnom verejnosťou'
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6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútačĺ a na stálej tabuli alebo stálom pútači

informácie uvedené vodseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej

tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiţ

aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného

pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7 ' V prípade Projektov, ktoré nespíňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP,

je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom,

že Projekt je spolufinancovaný z EšlF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej

veľkostiA3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy.

Plagát obsahuje informácĺe v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktoný je

súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2oL4_2o2o.

8' Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj prĺ spolufinancovaní

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby,

na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná bolĺ informovaní o tom, že Projekt je

spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c)

tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero,

šnúrka na mobil, UsB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s

odkazom na EÚ (povinnosť uvĺesť odkaz na príslušný ršlr sa neuplatňuje), prĺčom minimálna

veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných

predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je

povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu,

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov,

vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných

aktĺVitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článkuYZP,
s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje

uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné

doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať

v zmysle odseku 2' tohto článku VZP'

LI Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných

požiadaviek v oblasti informovania a komunĺkácie v Manuálĺ pre informovanĺe

a komunikáciu'

L2 Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenĺa

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanĺe a

komunĺkácia, ktoný je súčasťou Metodického pokynu CKo na programové obdobie 2oL4 _

2020.

článok 6 VLAsTNícTVo A PoUŽlTlE výsrupov

L. Prijímateľsa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktonýmĺ sa Projekt realizuje, spíňaťvo Výzve stanovené

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

vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo
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V súVislosti s ktorýmĺ sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (d'alej ako ,,Nehnuteľnosti na

realizáciu Projektu"). To znamená, že Prţímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu

Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámcĺ podmienok
poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné
práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho

vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že

Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne

užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku

kombináciĺ rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prĺjímateľa zakladajú a ktoré sa
môžu navzájom menĺť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas

Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné vecĺ, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré
obstaral alebo zhodnotil vrámci Projektu z NFP alebo z jeho častĺ (d'alej len,,Majetok
nadobudnutý z NFP"):

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnostĺ, v súvislostĺ s Projektom, na

ktoný bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanĺe
cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, prĺ

dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
prĺ dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa
jeho štatutárneho postavenia (napr' Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne
predpisy výslovne nestanovujú ĺný postup pri aplikácii výnĺmiek podľa bodu (i)

vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov
a podmienok obstarávania uvädených v článku 3 týchto vzP. Majetok
nadobudnutý z NFP, ktoný bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový

a nepoužívaný, prĺčom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktoni
Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne
mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby
nemohli byť zamenené s inou Vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie

Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmĺenka sa nedotýka povinností

vypl'ivajúcichzkomunikácieaĺnformovanostivzmyslečlánku2odsek8ačlánku
5VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ĺde o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného
vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu,
práva na ochranu úžitkového Vzoru, práva ku know-how) (d'alej vo všeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva"), na základe
písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktoných musí vypl'ývať

splnenie nasledovných podmienok:

)
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1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktoý je predmetom duševného
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie

alebo zabezpečenie vytvorenĺa diela alebo ĺného práva duševného
vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prĺjímateľ ako

nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú

všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo
vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislostĺ s Projektom na

základe Vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez

osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej
licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia
Prţímateľa pri používanídiela alebo pri vykonávaní iného práva duševného
vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali

dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv

k dĺelu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na

vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného

vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prĺjímateľ oprávnený všetky práva

duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať', užívať' požívaţ
šíriť, rozmnožovat', prepracovaţ spracovaţ adaptovať, d'alej vyvÍjať a

chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu

ich previesť či poskytnúť čĺastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom

takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne'

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov,

výrobcov a su bdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktoný je predmetom duševného

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane

priemyselného v|astníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa

požiadaviek Prţímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe

ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený

v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného

vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy

o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečĺť Udržateľnosť Projektu bez

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa
k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva

alebo z dôvodu používania autorského diela' Za účelom dodržanĺa
podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť

všetky možnostĺ, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy

udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných

licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je

predmetom duševného vlastníctva.

Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

2.
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b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby ,

v celku alebo čĺastočne, s výnimkou vypl'ývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i)

tohto článku alebo s výnimkou vyplrývajúcou zYýzvy,

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva),

okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa

článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je V rozpore so záväzkami, ktoré pre

Poskytovateľa vypl'ývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou

ba nkou/Fina ncujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záloźným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou

bankou/Financujúcou inštitúciou.

Prijímateľ je povĺnný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až

po udeleníprechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa

vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým

úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto

článku. V prípade, že úkon prĺdispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní

v zmysle zákona o Vo a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom

Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o Vo a pravidlami uvedenými

v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného srjhlasu. Poskytovateľ môže

udeliť súhlas s tým, Že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno' b) bod. (i) a (ii) a v odseku

2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku

nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať

vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktoný je

výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý

z dôvodov uvedených v osobitných právných predpisoch alebo vo Výzve nemôže spíňať

podmĺenky uvedené vodseku. L písmeno b) bod. (i) a (ii) avodseku 2 písmená a) a b)

tohto článku 6 YZP, hoci vykonanĺe Aktivít vsúvislostĺ sobstaraním tohto Majetku

nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktĺvít Projektu

(ide napríklad o tzv. vyvolané investície)' o súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ

Poskytovateľa, pričom súčasťou žĺadosti je dôsledné vecné odôvodnenĺe splnenia

podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamĺetne.

Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku L písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku.

2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku

nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú

zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1odsek 3vzP.

Pri dodržaní podmĺenok uvedených v odsekoch I až.3 tohto článku Prţímateľ zároveň

berĺe na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú

štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo

vymôcť vrátanie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške,

v lehotách a spôsobom vyplývajúcĺm z uvedených právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ. Prijímateľ je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo

opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku ĹovzP.
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Prţímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovĺ a príslušným orgánom SR a EÚ všetku

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizácĺou aktivít Projektu, a týmto
zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení
autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

Porušenie povinností Prţímateľa uvedených v odsekoch 7 a 2 tohto článku alebo
vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP,

sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom LovzP.

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

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

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutĺa Poskytovate[ MF sR, Úrad vládneho auditu

alebo Financujúca banka.

čtánok 7 PREVoD A PREGHoD PRÁVA PoVlNNosTí

Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo 1mlwy o poskytnutí NFP na iný
subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku
6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok

uvedených včlánku 2 odseky 3 a4YZP apodmienok uvedených vpríslušnej kapitole
Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhĺas

s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je

následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať

o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia
podmienok pre udelenie súhlasu a Prijíňateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi
požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie
byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak
Prţímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané
podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe
Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa

súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi nad'alej V nezmenenom
rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na 5531 a nasl. občianskeho
zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa vočitretím osobám, to neplatí, ak

by uvedený stav bol V rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde
k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez
predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prĺjímateľa sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časťv súlade s článkom LovzP.

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

v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prţímateľ
povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne
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po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený
po oznámenítakejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek

Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcĺch informácií a vysvetlení
potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo
k Podstatnej zmene Projektu a Pr'ljímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu,
informácie alebo vysvetlenĺa v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom
tomuto poskytnúť' Neposkytnutĺe Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžĺadaných
podľa predchádzajúcej vety V stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú
pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenĺe pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia'

4' Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy
o zriadenízáložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku,
tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktoných výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce
jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnostĺ spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

článok 8 REAuzÁclA AKTIVíT PRoJEKTU

Prijímateľ je povinný zrealĺzovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri

zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť

o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6'3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení
realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vypl'ývajúcich

z defĺnícĺe Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii
aktivít Projektu (formulár v lTMS20L4+), ktoré je Prţímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi
do 20 dníod začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Zač,atia

realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3vzP. Ak Výzva umožňuje
Začatie realizácie hlavných aktĺvít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP a Prĺjímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred

účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie
o realizácĺi aktivít Projektu prostredníctvom formulára v |TMS2014+ do 20 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prĺjímateľ porušísvoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realĺzácie
hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu
v |TMS ŻoL4+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je
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uvedený vtabuľke č.4 prílohy č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánmný deňŻłń
realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ďfadu na

to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľskutočne začal.

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii

hlavných aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania

oVZ. čas trvania oVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom

však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia

stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t'j. do 31. decembra 2023.

Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí oVZ zabezpečí úpravu

harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet

podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak

Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu oVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s

odsekom. 11 písmeno b)tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa

Poskytovateľ dosta ne do omeškania :

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktoný realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako

30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva

o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne

akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je

oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30

kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa

lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej

v článku I32 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie

Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný

úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonanítohto úkonu alebo postupu je

Prijímateľ povinný pokračovaťv Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) svýkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 vzP, a to po

dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a

v písmene b) vyššie predĺzi o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia

hlavných aktivít Projektu musíbyť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia

oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31". decembra2023'

Prijímateľ Bezodkladne po vzniku oVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po

tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP' V prípade vzniku oVZ

podľa odseku 3 a/alebo skutočnostípodľa odseku 4 tohto článku Prijímateľv písomnom

oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku oVZ alebo skutočností podľa odseku 4,

dátum vznĺku oVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú

dokumentáciu preukazujúcu vznik oVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením

tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných

aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to

však neplatí v nasledovných prípadoch:
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a) V prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik oVZ a Poskytovateľ tento skorší

vznĺk písomne akceptuje' V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa
pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít

Projektu alebo ĺba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektoných hlavných aktivít Projektu,

Prijímateľ v oznámení uvedĺe názov jednotlivých hlavných aktivít, ktoných sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte

Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe

č,. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení

Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifĺkované Žiadne hlavné aktĺvity, má sa

za to, źe pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho

z hl'adiska oprávnenostĺ výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta

tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno

a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú
stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prĺjímateľ si v oznámení uplatnil ako deň

pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutílehôt na preplatenie podanej

ŻoP;

c) v prípade pozastavenia Realĺzácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno

a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacĺch so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených

Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň

pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutítýchto |ehôt;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno

b) tohto článku došlo k uplynutĺu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo

Právnymi dokumentmi na vykonanĺe zodpovedajúceho úkonu alebo postupu

a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po

uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o oVZ Poskytovateľ písomne oznámĺ Prijímateľovi, že vznik oVZ
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie

hlavných aktĺvít Projektu nedošlo.

Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto

porušenia zo strany Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni oVZ na strane Prĺjímateľa, a to až do doby zániku

tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP

výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktĺvÍt

Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto
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článku, ato aj vprípade, že kvynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až

v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich

s Realĺzáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek IvzP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré vĺedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prţímateľovi,

osobám konajúcĺm V mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s

Projektom,

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni

konkrétnej Výzvy,v rámci ktorej Prĺjímateľpodal žiadosťo NFP, bez ohľadu na porušenie

právnej povinnosti Prijímateľom,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany

subjektov podľa článku 12 odsek 7YZP a zistenia audĺtu/kontroly predbežne obsahujú

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovanĺa NFP, bez ohľadu na

pre u káza nĺe po rušen ia právnej povin nosti Prĺjímate ľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci

podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2oI5lL589, ktoným sa ustanovujú

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaníEurópskej únie, alebo

v prípade, ak Komĺsia prijala rozhodnutie, ktonŕm prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti

pomocĺ so spoločným trhom,

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bránĺ uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome

kalendárnych rokov'

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov stým

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom

finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy

o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať

fĺnančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámĺ Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené

podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia

Prijímateľovi nastávajú účin ky pozastavenia poskytova n ia N FP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich

v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP

neuvedie konkrétne Aktivity, ktoných sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné

strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácĺe aktivít Projektu ako

celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich

povĺnností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žĺadne právo

z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku

VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade,

ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by ĺnak boli oprávnené,
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tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznĺkli počas Realizácie
hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné
aktivity ktoré vecne súvisia s Realizácĺou hlavných aktĺvít Projektu. Kedže Realizácia
hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto
vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovĺ preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré
môžu v tejto súvislosti Prţímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmĺ
s Dodávateľmĺ. Ak Poskytovatel' v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa
odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie
poskytovania NFP, dôsledky uvedené V tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení
uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to
Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so
Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Rĺadnej
Rea lizáciĺ aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prţímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít
Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na
podporné Aktivity vecne súvisĺace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá
bola pozastavená. To neplatí pre tĺe výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa
prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácĺa nebola
pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP.
Z hľadiska posúdenia oprávnenostĺ jednotlĺvého výdavku sa uplatní výnimka stanovená
v odseku 6 písmeno c)vyššĺe.

7L. Ak Prijímateţ má za to, že:

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku
6 tohto článku prekážkou pre poskytovanĺe NFP zo strany Poskytovateľa,
s výnĺmkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 1'1' nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu
povinnosti Prijímateľa, alebo

b) došlo k zániku oVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre
poskytovanĺe NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovĺ oznámenie o odstránení zistených
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateía
vypltývajúca pre neho z Právnych predpĺsov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych
dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostía zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia
Prĺjímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú
skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prţímateľovi. V prípade obnovenia
poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa dobe
Realizácie hlavných aktivít Projektu automatĺcky nepredlžuje o dobu, počas ktoĘ
Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadĺ:
právo.

12. V prípade zániku oVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateţ zaväzĘ
Bezod klad ne obnoviť poskytova n ie N FP Prţímateľovi.
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13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov
existencie prekážky, ktorá má povahu oVZ, je Poskytovateľoprávnený skontrolovať, čĺtrvá
táto prekážka, ato postupom uvedeným vtejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych
predpĺsoch SR a právnych aktoch EÚ aĺebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu
kontroly Prţímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie
Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho
z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa
tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a ĺných vzt'ahov s Dodávateľom.

L4. Účĺnty oVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky
spojené (5374 odsek 3 obchodného zákonníka)' Zánik prekážky, ktorá má povahu oYZ, je
Prijímate ľ povinný jed noznačne pre u kázať a ozná m iť Poskytovateľovĺ.

15. Prijímatel' je povinný elektronicky predložĺť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej
realizácĺe projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor
Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre
prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku
plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu
počas konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ
aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu ĺba v prípadoch uvedených v tejto
Zmluve' Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasĺť s prvým predloženým, ako aj
s každým d'alším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu
a požadovaţ aby Prijímateľ zabezpečĺl bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej
realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.

76' Harmonogram fĺnančnej realizácie projektu je Prţímateľ povinný aktualizovať po
oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého Vo, resp. po potvrdení
určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné Vo, a elektronicky
predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v
lehote do 10 dní.

T7 Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej
realĺzácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia
v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa
aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve
trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na
základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížĺť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť
NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu
výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí
o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie
projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených
najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom
trojmesačnom období.

V prípade vznĺku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácĺe aktivít
projektu v zmysle článkom 8 ods. 3YłP a v dôsledku ktoných je nevyhnutné aktualizovať
Harmonogram fĺnančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povĺnný aktualizovať
Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v
lehote do 10 dní po uplynutítýchto skutočností.

18.
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Żo

Vprípadevznikuinýchskutočností,ktorémajúzanásledokpozastavenierealizácieaktivfr
projektu v zmysle YTP, je Prijímateľ đi;"ý aktualizovať Harmonogram finančĺ$

realizácie projektu . .t"r.träni.ry ľro predloŽiť ľostytovateľoviv lehote do 10 dníod vzniku

týchto skutočností'

AkPrijímateľopakovanenepostupujevsúladesHarmonogramomfinančnejrealizácie
projektu alebo ho oo.rrouän" neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné

porušenie Zmluvy o postvtnutí NFP podľa il;ŕ' 9 ods.4 písm' b) bod viii)VZP' na základe

ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí' NFP a požadovať

vrátenie NFP alebo jeho časti'

článok 9 UKoNčEN|E ZMLUVY

L. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je moŽné ukončiť riadne alebo

mimoriadne
m dobY trvania ZmluvY o

Ż' Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutí

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje

schválenie posledn ej Následnej monitorova cej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa

povaŽujú za splnené podľa článku 7 odseku 7 .2. zmluvY

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP lebo výpovedbu Zmluvy

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa

4. od Zmluvy o poskytnutí NFP môŽe Prijímateľ alebo Poskytovateľ dstúpiť v prípadoch

podstatného porušenia Zmluvy o poskYtn utíNFP druhou Zmluvnou st ranou, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a d'al ej v prípadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty rÚ' Zmluvné

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanoven ia obchodného zákonníka o odstúpenl od zmluvY ($344 a nasl' obch. zák.), ak nie

je vZmluve oposkytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktoným sa

nahrádzajú zákonné usta novenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Že

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu

o poskytnutí NFP vedela v čase uzav retia Zmluvy o PoskYtn utí NFP alebo v tomto čase

bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účelZmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul

z jej obsahu alebo z okolností' za ktoných bola Zmluva o PoskYtn utí NFP uzavretá, že

druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení

ZmluvY o poskytnutí NFP alebo v prípadoch' a k tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP'

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutíNFP

zo strany Prijímateľa považuje najmä:

o

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bud e zmarene

dosiahnutie účelu Zmluvy o p skytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne
o

nepôjde o oYĹ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu' a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve

oposkytnutíNFP(najmävčlánku6zmluvy,.včlánku1,včlánku2odseky3aŻ5
avčlánku6odsek4vzP|akoaju^,,*všeobecnéhonariadeniaaPrávnych
dokumentov, ktoré bolivydané pre aplikáciu Podstatnej zmenY zo stranY orgánov
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zapojených do riadenia, auditu a kontroly EšlF vrátane finančného riadenia, ak boli
Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedenévo
Yýzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom,
ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6'1 zmluvy,
ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení
tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná

za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu
aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účelZmluvy o poskytnutíNFP
alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviţ

v) poskytnutĺe nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktoných spoločným
základom je skutočnost', že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti
s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol
oprávnený vykonaţ alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto
poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý
by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo
zavádzajljcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich
prţem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realĺzácĺou hlavných aktivít Projektu aniv lehote 3 mesiacov
od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho
začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prţímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojenís článkom 6
odsek 6'8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí
NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizácĺu hlavných aktivít Projektu
v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno
b)zmluvy,

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal
o predíženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia
stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predíženĺe v zmysle článku 6
odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak
dôjde k neschváleniu predÍženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu
uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a)a c) zmluvy,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie
aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho

realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí
NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktĺvít Projektu z dôvodov
na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8
VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2'6 zmluvy,
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nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoŕ
boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projeb
spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí Ntl'
v zákone o Vo alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonaĺĚ
Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany orgáru
zapojených do riadenia, audĺtu a kontroly EšlF vrátane finančného riadenia, ak 66
Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa 541 alebo 5 4!a zákoĺz
o príspevku z ĺŠlr; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie záka
konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postLç
obstarávania v zmysle s46 zákona o príspevku z ĺšlr medzi Prijímateh
a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy doľql
obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnýmĺ uchádzačmĺ
úspešným uchádzačom a Prţímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní
inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný
alebo auditný orgán uvedený v článku t2vzP v rámci vykonávanej kontroĘ
auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákgn
t36/2ooL Z. z' oochrane hospodárskej súťaže vznení neskorších p
k aplĺkácĺi tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvanĺa Zmluvy o
NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu
v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na
predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k
zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavĺnením nezačne Vo alebo iný spôsob obstarávania
článku 3 vzP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nado
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ąlebo do 45 dníod zrušenia p
Vo alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajuctłt
alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kont
Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Vo'
obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) ţŕP'

xi) ak Prijímateľv lehote do 15 dníodo dňa doručenia oznámenia o schváleĺj
kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo
verejného obstarávania, ani nepožiada o predÍženie tejto lehoţ s
odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v
s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu
NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená
sťažnosťsmerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu
k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skon
sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prţímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zm]vYł
konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok ĺíl
o fungovaní e Ú bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania tÜFl
Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VzP,
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xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie

alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 vzP,
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo

s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle

všeobecného nariadenia a Poskytovateľstanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje

za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1

zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1,

článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10

zmluvy;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných

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

stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na

článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy

o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany

Prijímateľa, na ktonŕ je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany

Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie d'alších povinností stanovenýih v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych

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

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy

o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto
porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie

a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať

iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí

NFP pojem ,,bez zbytočného odkladu" zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti

vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená

odstúpiĹ ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej

primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená

poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenĺe porušenej povinnosti,

pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné

porušenie povinnosti (Ş345 odsek 3 obchodného zákonníka).

Strana 47 275



0 odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je ričinne dňom doručenia písomného

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej štrany bráni oVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku oVZ uplynul aspoň jeden

rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy

o poskytnutí NFP a pod') sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné

strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka

a podporne občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončeníZmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovaťvrátenie poskytnutej čiastky

NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP,

ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a d'alšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP

podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany

súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní

aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť.

Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizácig aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu' Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním

výpovede mu vzniká povinnosťvrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VzP
za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podanívýpovede môže

Prijímateľtúto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden

kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoved' doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia

výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných
práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému

vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť' Zmluva o poskytnutí NFP

zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto

článku'

článok ĺo VYSPoRIADANIE FtNANčľÝcĺ VzŤAHoV

L. Prijímateľ sa zaväzuje:

a) Vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy

o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého

predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma

neprevyšujúca 40 EUR podľa $ 33 odsek 2zákona o príspevku z Ešlp sa uplatní

5
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na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z posĘţnutýrÍt

zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa Ş 33

odsek 2 zákona o príspevku z rŠlr sa V tomto prípade neuplatňuje,

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa Ş 31

odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtorĺých pravidlách; suma

neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 odsek 2zákona o príspevku z EŠlF sa uplatní

na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu

celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo

predfinancovaní,

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislostĺ s Projektom bolo porušené

ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na

konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie

znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenĺe finančnej disciplíny podľa Ş 31 odsek

1písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu

podľa článku 13 odsek 5 Y1P; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa

považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktoným sa spája

povinnosť vrátenĺa NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP

alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 aź Lo tohto článku

VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej

vety 5 31 odsek 7 Zélkona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40

EUR podľa Ş 33 odsek 2 zákona o príspevku z tšlr sa uplatní na úhrnnú sumu

Nezrovnalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho čast', ak Prijímateľ porušil pravĺdlá a postupy verejného

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok

verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie

služĺeb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

o Vo; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠlF

sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca

podľa 5 33 ods. 3 zákona o príspevku z ĺšlr; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa

s 33 ods. 2zákona o príspevku z ĺšlF sa uplatnína poskytnutý NFP alebo jeho

časť,

g) Vrátiť NFP alebo jeho časť v ĺných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva

o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle

článku 9 YZP zdÔvodu mimorĺadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca

40 EUR podľa 5 33 odsek 2zákona o príspevku z EšlF sa uplatnína poskytnutý

NFP alebo jeho časť,

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený prţem podľa

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade,

ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa g 33 odsek 2

zákona o príspevku z EšlF sa v tomto prípade neuplatňuje,

i) odviesť výnos z prostrĺedkov NFP podľa 5 z odsek 1 písmeno m)

zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého

*

-
-aŰ.
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NFP (d'alej len ,,výnos"); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom

zálohovej platby a/alebo predfĺnancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa

5 33 odsek 2 zákona o príspevku z EšlF sa v tomto prípade neuplatňuje,
j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateĺ

nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej

žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu

k tým hlavným Aktĺvitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného

Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ

vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 odsek 2zákona o príspevku zEŠlF sa
uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časţ

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr

spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu

plnenia.

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP

sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku,

v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého prţmu (za účtovné

obdobie) podľa odseku L písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý

prţem do 3L. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná

závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierĘ
audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierĘ
audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa

zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť lTM52014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu

alebo čistého prţmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom

vznikol výnos, resp. Vktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. Vktorom bola

účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o ĺnformáciu

k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr' č' účtu, variabilný

symbol)' Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realĺzácii

úhrady prijímateľ uvedĺe varĺabilný symbol, ktoný je automaticky generovaný systémom

|TMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti lMTS2014+. Ak Prţímateľ vráti čistý príjem

alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až

10 tohto článku VZP sa nepoužĺjú. Ak Prijímateľčistý príjem alebo výnos Riadne a Včas

nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade

povinnostivrátenia NFP alebo jeho častĺ vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm.

j) tohto článku VZP a na Prţímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podÍa

odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP

iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovatď

vŻoV, ktorú zašle Prijímateľovĺaj elektronicky prostredníctvom lTM52014+. K záväznému

uplatnenĺu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV

dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti |TMS2014+. PrijímateÍ ţ
o zverejnení ŽoV vo verejnej časti |TMS2014+ informovaný automaticky Benerovanou
notifikačnou elektronickou správou zo systému |TMS2O14+ na e-mailovú adresu

3
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kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie vrýšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a
zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať'.

Prĺjímateľ sa zaväzuje vrátĺť rurp alebo jeho časť uvedený v ŻoY do 60 dní odo dňa
doručenia ŽoV Prĺjímateľovivo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti
|TMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu ,,odoslaný dlžníkovi" V systéme
|TMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŻoY vo verejnej časti |TMS2014+
začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania
Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením
Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto
povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade
plnen ia, Poskytovate ľ:

a. oznámi porušenie pravidiela podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutíNFP,
za ktoých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide
o porušenie finančnej disciplíny) alebo

b. oznámi porušenie pravidiela podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutíNFP,
za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstaráVanie (ak ĺde o
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo

c. postupuje podľa 5 41odsek 2až4alebo s 41a odsek 2zákona o príspevku z EŠlF
alebo

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní
pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr'
na súde).

Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktoný
je štátnou rozpočtovou organizáciou realĺzuje vrátenie NFP alebo jeho častiformou platby
na účet alebo formou rozpočtového opatreniä v súlade so žiadosťou o vrátenie fĺnančných
prostriedkov.

Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať
prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci |TMS2014+ s uvedením jedinečného,
lTM52014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prţímateľa,
ktoný je štátnou rozpočtovou organizácĺou.

Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať
prostredníctvom príkazu na sEPA inkaso v rámci lTM52014+ (napr' v prípade
nedostupnosti systému lTM52014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcĺonality príkaz na
SEPA ĺnkaso v |TMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného
príkazu v banke s uvedením jedinečného, lTMs2oL4+ automaticky generovaného
variabilného symbolu'

Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je
štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom lTMS2014+.

Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA ĺnkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho
časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom
!TMS2O14+ v zmysle odseku 6 tohto článku YZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

a
ł
ř
a
I
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a. PrijímateľudelísúhlasnaúhradupohľadávokprostredníctvompríkazunaSEPA
inkaso tým, Źe poopĺsJ ľvtandát n, inL"ro; ak je v súlade s 5 42 zákona

o prĺspevku , Eslr poträná vratiť NFP aleb;l;t o eu't aj na účet certifikačného

orgánu, Prijímateľ ňG Mandát':...id ai v prospech'certifikačného

orgánu; vzor Mandá'" "Ţl"*''" 
dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;

Prijĺmateľ na zátlaoei"ooä'"Jn" Man11---------------; na inkaso zadá súhlas s inkasom v

banke, v ktorej *, ń;;; úč",, , t<toreno-cľlce realizovať vrátenie NFP alebo

10.

jeho časti'

MandátnainkasoudelenýPrijímateľom,neoprávňujePoskytovateľanaautomatické
odpísanie ,umy tin.nffi'oror,r*oa" , d;;ijilateľa. ľvlandát na inkaso bude vyuŽitý

aŽ na základe príkazu 
'na 

SEPA inkaso ,"ă."un" Priiímateľom v ITMS2014+ a slúži na

zjed nodušenie vysporiadania finančných vzťahov'

PohľadávkuPoskytovateľavočiPrijímateľovinavrátenieNFPalebojehočastia
pohľadávkuPrijĺmateľavočiPoskytovateľovinaposkytnutieNFPpodľaZmluvy
o poskYtnutí NFP je moŹné vzájomne ,rpoJň.t podľa podmienok Ş 42zákonao prĺspevku

z rŠlr. łr< r< vzajomnemu započítaniu ".luio' 
z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa'

Prijĺmateľ je povinný vrátiť sumu "ieiii. "'z"v 
íilo'ue'n'j Prijímateľov podľa odsekov 2

až 9 tohto článku väp oo 15 dníoo ooručeŢi. orna-.nia eosŕytovateľa, Źe svykonaním

vzájomného ,rpoe',i.ni, nesúhlasĺ ul"uo Jo uplynutia oouy sptatnosti uvedenej v ŽoV'

podľa toho, Ltora oiäinori nu*.n. n"rro'-u'*ĺovenia odsetov 2 až 9 tohto článku VZP

b.

sa použijú primerane'

časti lT

11 Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom' zaväzuje sa

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť'oznámiť Poskytovateľovi'

b. predloŽiť eoskytovateľovi príslušriä o"nr.."iy týkajúce sa tejto Nezrovnalosti

a

c. vysporiadať túto Nezrovnaloď postupom podľa odsekov 5 aŽ 10 tohto článku

vzp; ustano*nĹ 'ĺn'lĺce 
sa ŽoV sa nepoužijú'

UvedenépovinnostimáPrijĺmateľdo31.08,zo27,Tátodobasapredížiaknastanú
skutočnosti uu"o"né'" r,j"ŕ, rło všeouecneho nariadenia, a to o čas trvania týchto

skutočností

tŻ. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Priiĺmateľ pred

realizovanĺm úhrady

MS2014+ (z dôvodu ev
oznámi Poskytovateľovi

idencie pohľadávky na

výšku
strane Poskytovateľa
vrátenia prostredn íctvom verejnei

). Následne pn

symbol automatickY generovaÍl'

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správ ny variabilný

systémom ITMS2014+ , ktoný je dostu pný vo verejnej časti tTMS2014+

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účtyalebo pri uskutočnenĺ

neuvedie správny automati cky ITM 52014+ generovaný variabilný sYmbol'

Poskytovateľovi sa

záväzok Prijímateľa zostáva n

za nevYsporiadané'

esplnený a finančné vzťahy voči
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74. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek ĺným

pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vznĺknutých z akéhokoľvek právneho

dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

č!ánok tt Účrovľícwo A UcHoVÁVANIE Účrovľa DoKuMENTÁclE

Prijímateţ ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č'.43ll2oo2Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovaťo skutočnostiach týkajúcich sa projektu

a) na analytických účtoch v členenípodľa jednotlivých projektov alebo v analytickej
evidenciivedenej v technĺckej formelv členení podľa jednotlivých projektov bez

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlĺvých projektov, ak účtuje

v sústave podvojného účtovníctva,
b) v účtovných knihách podľa 5 15 zákona č'. 43L/2o02 Z. z o účtovníctve

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v

účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktoý nĺe je účtovnou jednotkou podľa zákonač'.43Ll2oo2Z.z.o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov
(pojmy definované v Ş 2 odsek 4 zákona č'.43Ll20o2 Z. z. o účtovníctve vznení
neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa 5 15 odsek 1

zákona č'.43l/2oo2 Z' z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy
používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením
Projektu pri zápĺsoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanĺe zápisov
a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č.

43L/Żoo2 Z. z. oúčtovníctve vznení neskorších predpisov oúčtovných zápisoch,

účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania'

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku

dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť
proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov'

Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa

odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č'.43Ll2oo2z.
z. o účtovníctve v zneníneskorších predpisov a V lehote uvedenej v článku L9vzP'

V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného
nariadenia, Poskytovateľdohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých prţmov
z projektu podľa článku 6]. všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a

to na účely zdokladovania a preukázanĺa skutočností týkajúcich sa čistého prţmu
z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je

povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku

štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

óánok 12 KoNTRoLA/ AuDtT

]Pojem technická forma je definovaný v Ş 3l ods. 2 písmeno b) zákona č' 43112002 Z. z o účtovníctve v
aení neskorších predpisov.
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6. oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateía
kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7
odsek 7.2 zmluvy' Uvedená doba sa preoíži vprípade, ak nastanú skutočnosti uvedené
v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovaterje
oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou
administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním
stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

v prípadoch

osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä
v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení
povĺnnostÍ zo strany Prijímateľa.

Prijímateľsa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly osobamĺ podľa
odseku 1. tohto článku odlišnými od Poskytovateľa a súčasne mu priebežne oznamovať
priebeh kontroly tým, že mu zasiela na vedomĺe jednotlivé písomnosti z vykonávanej
kontroly, vrátane návrhov zistení a zistení osôb podľa odseku 1. tohto článku a svojich
vyjadrení k nim. Plnením informačnej povinnosti Prţímateľom podľa predchádzajúcej vety
nenadobúda Poskytovateľ žiadne povĺnnosti. Prţímateľ je povinný prijať opatrenia na
nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy
z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon
kontroly/auditu. Prţímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou
vykonávajúcou kontrolu /audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnenía tiež o odstránenípríčĺn ich vzniku, a to
v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu. Plnenie
ĺnformačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v častĺ týkajúcej
sa povĺnného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená
informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolnostíkonkrétneho prípadu čiastočne
alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanĺe
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy
o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto
článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých ĺstých skutočností, bez
ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú
Poskytovateľalebo osoby uvedené v odseku 1tohto článku viazané iba platnými právnymi
predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich
kontrol/auditov. Tým nie sú nţak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti
plniť uložené nápravné opatrenia) vypl'ývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov.
Povinnosť Prijímateľa vrátiť rurp alebo jeho časţ ak táto povinnosť vyplynie z výsledku
vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je
dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj
osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE,
a to najmä za účelom plnenĺa svojej povinnostĺ ochrany finančných záujmov. Prţímateľ
súhlasís tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčastbu
systému ARACHNE a využívali sa prijeho fungovaní. Prţímateľsa zároveň zavazujeposkytnúť
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Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce_jnformácie, 
ktoré .lľ" 'o'n'tovateľ 

poŹadovať v

s úvi slo sti, pr. ĺ..ro',|Jn * l 
"i" 

imá.i írí J;;;; r-a m ci syste m u ARAC H N E'

článok 13 ZABEZPEčEN|E PoHĽADÁvKY', PolsTENlE MAJETKu AzMLUvNÉ PoKuTY

L.AkPoskytovateľvoVÝ1e:]:::,ľ,T;ŕlţŢt11,::ä'"ŕĘlţ::,ţ'"'#ţi
P rijímateľ bude povi n ný'io.:*"-';o"*".",; poskytn úť ""' :".:Ţ:,,,'"ľl"Jorn .nu.,
Prijímateľ sa zaväzuje onu::'-':""Jľ*ň;kumentoch avZmluve o 1

podmienok :#ä'ý;', vo Vj1ve, v Právnych o"n:Tilä'"r*n'. 
zaloŹného práva

ľĺrp. z.u.,p.i;; '; "Ykonáy:,::;ľţ::,$:;'äľ'il"ä;;;; 
Ĺţ::ľľ'e s 5 25

aleboiným"*ĺ*zabezpečov:i'ľ,':lľ:l"."ľ;J'o*ř*".,...::.ľ:'Ţ'Ţľl;lLi

:ľ:::,:'j"":l,i'I:,ť::::rŕrŢ:ll;lţ:ľľäłŢtr 
jľ'jffi l'u'.,'*,oo,.,,.

slúŽiace o"";;;'Ĺnie záväzkov vypl'ývaiúcich zo

všetky nasledovné podmienky: 
iklade právneho úkonu, ktorý pre

a) za bezpeče nie vznikne v 
ľ'r':#ľ:::il''::r1Ţ-ffi 

äo.n"o"v záko n nĺka alebo

vznik konkrétneho druh

b)

c

f) zálohom môŹu byť: 

uo :Y|u:n::':ľn,*ue 
Priiímateľ::- o''u' aleb

maietkové hodnoty o"'ä" lňuená e'i1ĺm'teľovi' alebo
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(ii) Veci V spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom
bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spotuvlastníci; tak, že musí
byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záloŽného práva na
záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktoráje zálohom, alebo

(iĺi) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že sozriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho
bodu ii)alebo

(iv) veci v.spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie
za podmienok tam uvedených atebo

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne
Prţímateľovi,

ak sú zálohom hnuteľné veci, Prţímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi
každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonanízmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi
ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požĺada, inak sa predpokladá
že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný
záložný veriteĘ.

s)

ALEBo v pRípRor Úvenu z FlNANcUJÚcel głÍlrv

(i)

h) okrem podmienok uvedených pre zri.adenie a vznik záložného práva podľa písm.a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte,ktorého aspoň časť Celkových oprávnených vrýdavkov a/alebo aspoň časťNeoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého
Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkovzo Zmluvy o poskytnutí NFŁ a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh prePoskytovateľa aj pre Financujúcu- banku, uplatnia aj všetky nasledovnépodmienky:

Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednos tný záložný
veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložnéprávo ako
záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môžezriadiť záložné právo aj v d,alšom poradí, za účelom
zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú
pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

Pre účely písmena h)článku 13 odsek 1VZP sa pod pojmom
Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajrjceho
písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky
nezaťaží záloh zriadením d'alšieho záložného práva v prospech
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať zapodstatné porušenie Zmtuvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je

(ii)
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(iii)

povinnývrátiťNf P.a'::: j,'l"",Ţľ;ľ:::,:T'ţ:Ţŕ:ľlĺiÎ

Ţ:'ĺl:',:ľ'Ţij'i"*" ázaplatenia iných pohľadávok

Financujúcej banky' il; táto s Poskytovateľom uzatvorenu

äil; spolupráci a spoločnom postupe'

Zmluvné strany sa dohodli' Źe:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa' alebo

2. odstúpenie Financujúcei banky od ZmluvY o úvere' alebo

3' vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcei

- 
banky zo Zmluvy o úvere'

:ľ'u' má alebo môže mať za následok speňaženie :oo'o'l'j_''

zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámcl

výkonu záloŽného práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Priiímateľa preukázať zdroje

tin'n'ou'ni' '*o 
i'"' oprávnených výdavkov podľa

schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých

Neoprávnených výdavkou'u 1"''" 
Zmluvy o poskytnutí

NFP na 'ari'i" 
výzvy Poskytovateľa'

predstavuje zároveň n:'o'n:]:- .:,.:.ľfi::,.fl:,,ľ'1ľ':

k-il'ä::"i::ľ"J^Ţľ!ľ"-":iËŢľľ'i; j:ĺ:il*;ľ,'"'"
zároveň 'i poai"inř* n"'"ĺ'-1ím zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ j' il"ffi iratiť ľrlrp '''oo i"Lo časť v súlade

(iv)

s článkom 10 VZP

Číselné označenie účtuuvedeného v Zmluve o úvere alebo na

inom doklade vystavenom Financuiúcou bankou, na ktoný má

byť vyplatený NFP, musíbyťtotoŹné s číselnýmoznačením účtu

uvedenéhoV Prílohe č.2 Pred met podpo ry ZmluvY o

Žiadosti o platbu zo strany Prijĺmateľa Bez

predchádzajúceho

nemôŽe dôjsť k zmene čĺselnéh
pĺsomného

o označenia tohto účtu
súhlasu tinancujúcej bankY

(v) Priiímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutín

kýchkoľvek údajov a informácii ţkaiúcich sa zm|ur'

o poskytnutĺ NFP alebo iných zmlúv uzavretých

NtP av

a

Prijímateľom a PoskYtovate ľom v nadväznosti na

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov poŽívaj

ochranu Podľa osobitných predpisov , Financu júcej banke

V prípade, ak Financujúca banka obdrŽí výťaŹok z

zálohu, bude sa s výťaŽkom nakladať spôsobom stanove(vi)

Ş34 zákona o príspevku z rŠlr
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ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva
budú dohodnuté V písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade
iného druhu zabezpečenĺa v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu
o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Yýzvy alebo z Právnych
dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenĺe nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktoný je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa
Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto
odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadenízáložného práva,

c) zabezpečiĹ aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích
osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie
majetku a súčasne určiť d'alšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré
zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iĺi) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti
projektu,

(iv) Prijímateľje povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plnĺťsvoje
záväzky z nej vyphývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je
povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poĺstenia. Ak v
rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dÔjde
k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu
za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana
majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spíňala všetky náležitosti
poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prţímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalostĺ na Projekt, jeho schopnosť
úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky
Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od
Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonat,
najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované
v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prţímateľ je povinný
zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené
Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku L3vzP a Poskytovateľovi
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odseky I,2 a4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prţímateľom orgán štátnej správy,
príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba
sui generis napojená rozpočtovýmivzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

Pre právne vzťahy vypl'ývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou
platĺa, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné ,
všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej
Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne
uzatvorenej ZoVPBA,

b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateţ zo závažných dôvodov neurčí ĺnak, podpíše
Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa;
to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Bĺankozmenky, prĺčom
túto podpíšu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti
(zmenkoví ručitelia) v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že
podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená
aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).

c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov
obchodných spoločnosti so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením
povinný sa zaviazať majorĺtný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým
ručením povinní sa zaviazať všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch
sú povinné zaviaza'ť. sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle
obchodného registra alebo iná právnická osoba'

d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej
pohľadávky voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutíNFP alebo pohľadávky so
Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia
vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú
blankozmenku s nasledovnými údajmi:

(i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené V texte listiny a vyjadrené
v jazyku, v ktorom je listina spísaná;

(ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
(iii) údaj miesta, kde sa má platiť,

(iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť;

miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,

názov/názvy (meno/mená) avalĺstu/avalistov (zmenkových
ručiteľov), ak releva ntné,

identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystavĺteľa,

doložka,,bez protestu"

e) Prĺjímateľv rámciZoVPBAvyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prţímateľom
vedome chýba vystavený údaj určujúcĺ:

(i) zmenkovú sumu,

!

)

F

a

(v)

(vĺ)

(vii)

(viii)
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f)

(ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a

(iii) údajsplatnosti'

PrijímateľvrámciZoVPBAodsúhlasíapotvrdí,žePoskytovateľmáprávovyplniť
Blankozmenku,akPrijímateľriadne.ue.,.n.,plníakúkoľvekpohľadávkuvoči
Prijímateľovi ,o z*iuuf o postytnu:í. NFP ateno porrľadávky so Zmluvou

o poskytnutío NFP ,ĺJiri.*ialebo či i len jej časť. Po'to, čo sa tak stane' môže

;;"ń;.,.ľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak' že:

(i) 
'r'o ''Jnr*ú 

sumu uu"oĹ sumu' ktorá ku dňu uplatnenia

vyplňovacieho práva p"o't'uuj' celkovú výšku splatnej

pohľadávky' vrátane i'i p'ĺĺ"s"'"va' tak aby bolo uspokojená

celá splatná pohľadávka'

(ii) ako menu' v ktorej má byť zmenková suma zaplatená' uvedie tú

menu' v ktorej je denominov'ná 'u*' 
určená ad (i) a zároveň

(iii)akodátumsplatnostiuvedieakýkoľvekdátumneskoršíakodeň
vyplnenia Blankozmenky ; ';;;'"e 

neskorší ako deň' v ktorý

Prijímateľ nesplnil splatnú o"ňoJ'"n' resp' ktorúkoľvek jej časť'

Podrobnejšie pravidlá

Blankozmenky budú

o poskytnutí NFP'

vystavenia, odovzdania

v ZoVPBA v nadväznosti

a vyPlnenia
sa na Zmluvus)

podmienkY:

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatĺa realizácie hlavných aktiĺt

Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Pro

(nutná existencia priameho sPojenia s Projektom) v rámci oprávneného

obdobia stanove ného vo Výzve, najskô r 1. januárom 2014' resp' najskÔr od

septembra 2013 v prĺpade projektov realizova ných v rámci lniciatívy pre

mladých a boli uhradené najneskôr do 31' decem braŻoŻ3,

b) v nadväznosti na písmeno a tohto odseku oprávne né môŽu byť aj výdavĘ

, ktoré sa VCcne viaŽu k hlavným Aktivitá m a ktoré boli

podporné Aktivity

pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od L.L.Żotł, resp' na

L. sePtembra 2OL3 v prípade projektov realizovaných v rámci lniciatÍyý

zamestnan osť mladých alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít

končenia realizácie hlavných

týkajúce
dohodnuté

Poskytovateľjeoprávnenýurči,žePrijímateľbudepovinnýzabezpečiťbudúcupohľadávku
zo Zmluvy o poskytnutiľĺre popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva'

článok14 oPRÁVNENÉvÝonvrv

1.oprávnenýmivýdavkamisúvšetkyvýdavky,ktorésú.nevyhnutnénaRealizáciuaktivt
Projektu tak, ako je uvedený u eraĺru 2 zmluvy a łtorj spíĺa'ú všetky nasledujtict

najneskôr však do uply nutia 3 mesiacov od U
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Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr;

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní
postupov pri zmenách Projektu vyplrývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade
s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov
Projektu a sú s nimiv súlade,

d) spíĺalĺ podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného
Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktoným sa určujú podmienky oprávnenosti
výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je
možné výdavky pripustiť do fĺnancovania;

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli
uhradené Dodávateľovĺ alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové
výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 3L.L2'2o23a zároveň
boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva
Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených
v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovĺ
Prţímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje
výnimka uvedená včlánku 8 odsek 6 písmeno c) YZP, vprípade, ak ide ovýdavky
vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje
s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými
v Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR
a právnymiaktmĺ EÚ, vrátane pravidieltýkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107
Zmluvy o fungovaníEÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efěktívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmĺ, ktoré sú
riadne evidované u Prţímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je
preukázaný faktúrami alebo inými účtovnýmĺ dokladmi rovnocennej preukaznej
hodnoty, ktoré sú riadne evĺdované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi
predpĺsmi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo
účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej
platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené
najneskôr pred ĺch predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa
neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na
konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný
doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo
stra ny Prijímateľa Dodávate ľovi,

i) navzájom sa časovo a Vecne neprekrlývajú a neprekrrývajú sa aj s inýmĺ prostriedkami
z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia EšlF (KrížoVé financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého bolivýdavkyvynaložené, musíbyť
zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Vo bez toho,
aby nadobúdateľvykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia
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Rady(Es)č.I3gĺzoo4z2o.L.2004okontrolekoncentráciímedzipodnikmi
(Nariadeniersoĺĺziecn)alebonaopak;obstarávaniesluŽieb,tovarovastavebných
prácmusíbyťvykonanévsúladesustanoveniamiZmluvyoposkytnutíNFP
(najmäčlánku3Vz.P),Právnymidokumentmi,sPrávnymipredpismiSRaprávnymi
aktmi EÚ upravujúcím oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-

house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb' tovarov a stavebných

prácnespadajúcichpodreŹimzákonaoverejnomobstarávaní,vždyzaceny,ktoré
spína'u kritérium hispodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vypl'ývajúce z

Výzvy,zčlánku33Nariadenia2oI8lto46azŞ19Zákonaorozpočtovýchpravidlách;

k)súvynakladanénamajetok,ktonýjenový,neboldosiaľpouŽívanýaPrijímateľsním
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval'

Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1

eurocent).

Ak výdavok nespíňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP' takéto

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŹoP a o takto

vyčíslené Neoprávnené výdaviy bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci

podanej ŽoP, ak uo ,uyšn"j časti bude ŽoP schválená' Ak nesplnenie podmienok

oprávnenostivýdavkovpodľaodseku1tohtočlánkuzistíosobaoprávnenánavýkon
kontroly a auditu uuedená v článku 12 ods' LvzP'Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo

jehočasťzodpovedajúcutaktovyčíslenýmNeoprávnenýmvýdavkomvsúladesčlánkom
10VZPprirešpektovanívýškyintenzityvzťahujúcejsanapríspevokvplnejvýške,bez
ohľadunaskutočnosť,Žepôvodnemohlibyťtietovýdavkyklasifikovanéakooprávnené
výdavky alebo Schválené oprávnene výdavty' Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej

kontroly/auditu uvedené v článku rz odsł 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov

zoprávnenýchvýdavkov/SchválenýchoprávnenýchvýdavkovnaNeoprávnenévýdavky.

článok ts Účĺv pnuírvlATEĽA_ osoBlTNÉ USTANoVENIA

1.Účtyštátneipríspevkovejorganizácie,VÚC,subjektovzosúkromnéhosektoravrátane
mimovládnychorganizáciíaúčtyinéhosubjektuverejnejsprávysvýnimkousubiektov
uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

PoskytovateľzabezpečíposkytnutieNFPPrijímateľovibezhotovostnenaúčetvedený
v EUR (dalej len ,,účei J..,;,rnra"r."). Číslo Jeau 

"i;ĺ*'teľa 
je uvedené v Prílohe č' 2

Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

Účty obce

PoskytovateľzabezpečíposkytnutieNFPPrijímateľovibezhotovostnenanímurčený
účet vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímateľa;')' Prijímateľ realizuje úhradu Schválenýdt

oprávnenýchvýdavkov,ĺe.uPrijímateľa,atoprostredníctvomsvojhorozpočtu.Číśb
účtuerijímateľajeuvedenévPríloheč.2ZmluvyoposkytnutíNFP(Predmetpodporvţ

Účty rozpočtovej organizácie v zriadbvacej pôsobnosti VÚC a obce

PoskytovateľzabezpečíposkytnutieNFPPrijímateľovibezhotovostnenanímurĘ
osobitnýúčet(d,alejlen"osobitnýúčet,,),rtonýjevedenývEUR.PredpouŽitímţclr
prostriedkovjeichPrijímateľpovinnýpreviesťdorozpočtusvojhozriadbvateľa,atoÖ
piatichdníodpripísaniatýchtoprostriedkovnaosobitnýúčet.ZriadbvateľnásleE

Ż

3.
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4.

prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (d'alej len ,,účet Prijímateľa"),

z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených rnýdavkov, a to
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu trĺjímateľa je
uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ
neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prţímateľa, a výdavky potrebné na

financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriadbvateľ dá

pokyn Prijímateľovi na preklasjfikovanie výdavkov (realĺzované úhrady oprávnených
výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom)v rámci svojho v'ýkazníctva na výdavky
na realizáciu prostriedkov NFP.

Účty príspevkovej organizácie v zriadbvacej pôsobnosti VÚc a obce
a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od

zriadbvatel'a

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním

určený účet (d'alej len ,,účet Prijímateľa") vedený v EUR. Prijímateľ realizuje

úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prĺjímateľa, a to
prostredníctvom svojho rozpočtu. číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č.

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od
zriadbvatel'a

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním

určený účet (d'alej len,,účet Prijímateľa"), ktorý je vedený v EUR' Pred použitím

týchto prostriedkov je ich Prĺjímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

zrĺadbvateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zrĺadbvateľ
následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého
Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to
prostredníctvom svojho rozpočtu. číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č.

2Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

čIánok 16 Účrv pnuíľvlATEĽA- sPotočNÉ usTANovENlA

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do
fĺnančného ukončenia Projektu' V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej
banke v zahraničí, Prĺjímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených
s realizáciou platieb na a z tohto účtu'

Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanĺe Projektu, zmena účtu Prijímateľa je

možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky
podľa predchádzajúcej vety musí Prţímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania
zmeny účtu Prijímateľa.

V prípade využitia systému refundácie môže Prĺjímateľ realizovať úhrady oprávnených
výdavkov aj z iných účtov otvorených Prţímateľom pri dodržaní podmienok existencie
účtu erijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu týchto účtov.

2

aJ
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4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa

príjmom Prijímateľa.

Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto

poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa

osobitný účet na Projekt (d'alej len ,,osobitný účet na Projekt"). Prijímateľ je povinný

výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10

týchto VzP

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje

Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádza'ť' cez tento osobitný účet na

Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady

záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť

Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných

zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na

Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi

výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa' okrem

prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom'

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy

výdavkovajzinéhoúčtuotvorenéhoPrijímateľomvsúladespríslušnýmiustanoveniami
Systému finančného riadenia'

PrijímateľjepovinnýoznámiťPoskytovateľoviidentifikáciuinéhoúčtuotvoreného
Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa o NFP, resp' Príručke pre

Prijímateľa.

8. oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká

prevodompríslušnejčastiNFPzúčtuPrijímateľanainýúčetotvorenýPrijímateľom,
definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického

typu výdavku.

g. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriadbvateľskej pôsobnosti Prijímateľa'

úhrada Schválených oprávnených výdavkov môŽe byť realizovaná aj z účtovtohto subjektu

pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na prţem NFP' Zároveň

subjekt v zriadbvateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené

oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť

Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroĘ'

článok 17a PIATBY sYsTÉMoM PREDFINANCoVAN|A

1. Systémom predfinancovania sa NFP' resp' jeho časť (d'alej aj "platba") 
poskytuje na

oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených

účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp' na základe

drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrď

5
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spráVcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom
predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému fĺnančného rĺadenia, ktoý
sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prţímateľom v EUR po Začatí realĺzácie
aktĺvít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu
(poskytnutie predfĺnancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prĺjímateľ
v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú
sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy
o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímatel' aj

neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty)
prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny
rozsah stanovuje Systém riadenia tŠlr a Poskytovateľ, a to v lehote sp|atnosti týchto
účtovných dokladov' Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prţímateľ. Ak sú

súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti
o platbu (poskytnutĺe predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady,

ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môŽe do
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo
bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v

súlade so zákonom č'' 222l2oo4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpĺsov a pravidlamĺ oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia eŠlp

a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realĺzáciou
aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet

Prijímateľa. Úrok zomeškania s úhradou záväzku vočĺ Dodávateľovi Projektu znáša

Prţímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prţímateľ povinný celú jej

výšku zúčtovaĹ a to do 10 dní odo dňa pripísanĺa týchto prostriedkov na účet
Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovanĺa), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP,

ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti
o platbu (zúčtovanie predfĺnancovania) - výpisom z účtu alebo prehlásením banky

o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene
vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovanĺa) Prĺjímateľ uvedie aj

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému
úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č,' 222/2oo4 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti
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7

oplatbu(poskytnutiepredfinancovania),pričomniejepovinnýopätovnepredkladaťtie
isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu' Kjednej Žiadosti

oplatbu(poskytnutiepredfinancovania)môŽePrijímateľpredložiťPoskytovateľovilen
jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania)' Ak bolo predfinancovanie

poskytnutévoviacerýchplatbách,zdôvoduvyčlenenejčastinárokovanýchfinančných
prostriedkov z predĹŽene; Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)' je

Prijímateľpovinnýzúčtovaťkaždújednuposkytnutúplatbupredfinancovania
samostatne (t. i' preoĹiiť samostatnú Žiadosť o platbu _ zúčtovanie predfinancovania)'

Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne

(najneskôrdo5dní)oduplynutialehotynazúčtovanievrátiťnaúčeturčený
Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania

stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia'

. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne

nárokovanéfinančnéprostriedky/deklarovanévýdavky,ktorézodpovedajú
podmienkam uvedeným včlánku L4vzP. Prijímateľ zodpovedá za- pravosť' správnosť

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu' Ak na základe

nepravých alebo nesprávnych údajov uŕoenýcn v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k

vyplateniualeboschváleniuplatby,Prijímateľjepovinnýtaktovyplatenéalebo
schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie' vrátiť; ak sa

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych

alebonepravýchúdajovdozviePoskytovateľ,postupujepodľačlánku10VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa 5 7 a 5 8 Zákona

ofinančnejkontroleaauditeačlánku125všeobecnéhonariadenia,pričomPrijímateľje
povinnýsanaúčelyvýkonukontrolyriadiť52Izákonaofinančnejkontroleaaudite,
inýmirelevantnýmiprávnymipredpismiainýmidokumentmiPoskytovateľa.

9' Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu

(poskytnutie pr"oĺin.n.ovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli

vplnejvýške,schválivzníženejvýške,zamietne,pozastavíalebozoŽiadostioplatbu
(poskytnutiepredfinancovania)vyčleníčasťdeklarovanýchvýdavkovnasamostatnú
kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia' Prijímateľovivznikĺe

nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu

(poskytnutiepredfinancovania),ibaakpodátútoŽiadosťoplatbuúplnúasprávnu,aül
až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a lel

vrozsahuSchválenýchoprávnenýchvýdavkovzostranyPoskytovateľaaCertifikačnéło
orgánu

Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systérrn

predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systé

refundácie na zákla de Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná)' Spolu s

Žiadosťou o p latbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (

prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnúúhradu výdavkov
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V Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateí pri

Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byt ukončený aj Žiadosťou

o platbu (zúčtovanie predfinancovania). o tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný

bezod klad ne informovať Poskytovateľa.

Ustanovenia odsekov 7 až 9 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv

a povinnostíZmluvných strán pri administráciíŽiadosti o platbu (s príznakom záverečná)

podľa tohto odseku tohto článku VZP.

10. Ak Žĺadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú
predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie

dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania' Ak sú výdavky, ktoých sa týka

Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania),

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky,

ktoných sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenĺa skúmania.

článok 17b PIATBY sYsTÉMoM zÁLoHoVÝcH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp' jeho časti (d'alej aj ,,platba") systémom

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti

a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujĹl

dodržiavať.

2. Prijímateľ po Zač'ati realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej

platby) maximálne do výšky 40%z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim

12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostrĺedkov zodpovedajúcĺch podielu

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3' Pravĺdlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia

nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného

riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú

platbu priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa prĺpísania platby

na účte Prţímateľa je Prijímateľ povĺnný zúčtovať Loo% sumy každej jednej poskytnutej

zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedíe

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu

so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné

doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie
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zálohovejplatby)arelevantnúpodpornúdokumentáciu,ktorejminimálnyrozsah
stanovuje Systém riadenia rŠlr a ľoskytovateľ'

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacených Žiadostío platbu (zúčtovanie

zálohovej platby)_ Povinnosť zúčtovať Loo %sumy každej jednej poskytnutej zálohovej

platbyvlehote9mesiacovododňapripísaniafinančnýchprostriedkovnaúčte
Prijímateľa ,. urť.hu," osobitne ku kaŽdejjednej poskytnutej zálohovej platbe' pričom

každú predkladanú Žiaaosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť

k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe'

7,Prijímateľjeoprávnenýpožiadaťod,alšiuzálohovúplatbunajskôrsúčasnespodaním
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie

platbynazákladeŽiadostioplatbu(poskytnutiezálohovejplatby)aŽposchválení
predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie záiohovej platby) Certifikačným orgánom'

8.AkpredchádzajúcazálohováplatbanebolaposkytnutávmaximálnejmoŽnejvýške,
PrijímateľmôŽepoŽiadaťod,alšiuzálohovúplatbuvovýškesúčtuCertifikačným
orgánomschválenejvýškyNFPasumyrovnajúcejsarozdielumaximálnejvýšky
zálohovejplatbyapredchádzajúcejposl.ytnute;zálohovejplatby.Súčettýchto
prostriedkou, . iáo, výška možnej záĹnovej platby, je maximáln e 40%relevantnej časti

rozpočtuProjektuzoďpovedajúcim12mesiacomRealizácieaktivítProjektu.

9.AkPoskytovateľvpredloženejŽiadostioplatbu(zúčtovaniezálohovejplatby)
identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na

zúčtovanie,PrijímateľmôŽetat<toidentifikovanúnezúčtovanúsumuzúčtovať
predložením oáls"; Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov' Prijímateľ môŽe tento

postupuplatniťdoskončeniapríslušnej9.mesačnejlehotynazúčtovanie;podrobnosti
sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia'

10.AkPrijímateľnezúčtujeLoo%poskytnutejzálohovejplatbydo9mesiacovododňa
pripísaniaplatbynaúčetPrijímateľa,..o,n'využitímmožnostipodľapredchádzajúceho
odseku VZP, Prijímateľ je povinný na;neskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty

vrátiťsumunezúčtovanéhorozdielunaúčeturčenýPoskytovateľom.AkPrijímateľ
nevrátisumunezúčtovanéhorozdielupodľapredchádzajúcejvety,okrempovinnosti
vráteniatejtosumysaPrijímateľoviotútosumuzároveňznižujeNFPakocelok;
podrobnostisúupravenévpríslušnejkapitoleSystémufinančnéhoriadenia.

11'AkPoskytovateľvpredloŽenejŽiadostioplatbu(zúčtovaniezálohovejplatby)
identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie'

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby

vsúladesčlánkom10týchtoVZP.AkPrijímateľsumunezúčtovanéhorozdielu
poskytnutejzálohovejplatbyvurčenejlehotenevráti,okrempovinnostivráteniatejto
sumymôŽePoskytovateľurčiť,ŽesaotútosumuzároveňzniŽujePrijímateľoviNFPako
celok;podrobnostisúupravenévpríslušnejkapitoleSystémufinančnéhoriadenia.

Stľana 70 z75



l

i
I

I

1

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným včlánku L4 vzP' Prijímateľ

zodpovedá za pravosţ správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu'

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu a|ebo schváleniu

platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne,

od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, Že došlo k vyplateniu

alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo neprarných údajov dozvie

Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa 5 z a 5 8 Zákona

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť 5 27 zákona o finančnej kontrole a audite,

i ným ĺ releva ntným i právnym i pred pismi a i ným i dokumentmi Poskytovateľa.

L4' Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú

kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovivznĺkne

nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až V momente schválenia súhrnnej Žiadosti o

platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo

stra ny Poskytovateľa a Certifĺkačného orgá nu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytţú až do dosiahnutia maximálne Loĺ%aktuálnej

výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je

Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto

článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci

Realizácie aktivít Projektu plnífunkciu Žiadostĺ o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastavíschvaľovanie dotknutých

výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Öánok 17c PIATBY sYsTÉMoM REFUNDÁC|E

Poskytovateľzabezpečíposkytovanie NFP, resp. jeho časti (d'alej aj,,platba") systémom

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu

budú prijednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným

výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktoný sa Zmluvné strany

zaväzuţj dodržiavať.
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4.

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe

Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu

a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP'

V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedĺe deklarované výdavky podľa

skupinyvýdavkovvzmysleZmluvyoposkytnutíNFP.Prijímateľjepovinnýspoluso
Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov

deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu' ktorej

minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia rŠlF a eoskytovateľ'

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným včlánku t4 vzP'

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti

o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Źiadosti

oplatbudôjdekvyplateniuplatby,Prijímateľjepovinnýtaktovyplatenéprostriedky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti' že

došlokvyplateniuplatbynazákladenesprávnychalebonepravýchúdajovdozvie
Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP'

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa Ş z a $ 8 Zákona

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť 5 21 zákona o finančnej kontrole a audite'

inýmirelevantnýmiprávnymipredpismiainýmidokumentmiPoskytovateľa.

Po vykonaní kontroly Poskytovateľ iiadosť o platbu schváli v plnej výške' schváli

v zníženej rnýške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na

samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia'

Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť

o platbu, a to aŽ V momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným

orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa

6

a Certifikačného orgánu

7 łk Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania'

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia

skúmania.

čLnľor rg sPoLočNÉ UsTANoVENIA

A PRuíMATEľoV

PRE VšETKY sYsTÉMY FlNANcoVANlA

L Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa povaŽuje za deň čerpania NFP' resp' jeho

časti

2.Všetkydokumenty(účtovnédoklady,výpisyzúčtu,podpornádokumentácia),ktoÍÉ
Prijímateľ predklaáá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópi

označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateb
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splnomocní na podpisovanie ĺnú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu

priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlĺvé systémy financovania sa môžu v rámcijedného Projektu kombinovať. Zvolený

systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto YZP a zo Systému finančného

riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovanĺa je možná iba pre

Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.

4' V prípade kombinácie dvoch alebo viacených systémov financovania v rámci jedného

Projektu sa na určenie práv a povinnostízmluvných strán súčasne použijú ustanovenia

čl. 17a až' L7c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej

kombináciĺ.

5. Ak dôjde ku kombináciídvoch alebo viacerých systémov financovania v rámcĺjedného

Projektu, jednotlivé Žiadostĺ o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden

z uvedených systémov, tzn. že napr' výdavky realizované z poskytnutých zálohových

platieb nemôže Prijímateľ kombĺnovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom

refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania V

rámcijednej Žĺadostĺ o platbu' V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne

Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná

platba refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfĺnancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu

zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je

jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom

financovania. Pri kombinácĺi dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá

Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods' 3.1 písm. c) zmluvy,

pričom Vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradíz vlastných zdrojov.

Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadostĺ o platbu z technických

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške o,oLyo z maxĺmálnej výšky NFP

uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie

článku 3 ods' 3'2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 5 33 ods. 2zákona o príspevku z EšlF sa uplatnína

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

častĺ z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať

a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní

zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

7
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9 Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany závâzný' ako to vyplýva aj

z článku 3 ods. 3.3 písm. d)Zmluvy' Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu

príslušnýchustanoveníZmluvyoposkytnutíNFP,resp.právapovinnostíZmluvných

úhradaúčtovnýchdokladovpostupníkovi,vprípade,ŽeDodávateľpostúpil
pohľadávku voči Prijímateľovitretej osobe v súlade s Ş 524 až 5 530 občianskeho

strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môŽe považovať

aj

a)

b)

d)

c)

zákonníka,

úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku

DodávateľavočiPrijímateľovivsúlades5151.aažŞ151meobčianskeho
zákonníka,

pohľadávok'

úhradaoprávnenejosobenazákladevýkonurozhodnutiavočiDodávateľovi
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR'

započítaniepohľadávokDodávateľaaPrijímateľavsúladesŞ580ažŞ
581občianskehozákonníka,resp'5358ažŞ364obchodnéhozákonníka.

11'. V prípade, Že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s Ş

524 aź.Ş 530 občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu

pred loží aj dokumenty preukazuj úce postúpenie poh ľadávky Dodávateľa na postu pn íka'

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záläžnému veriteľovi privýkone záloŽného práva

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľoviv súlade s S 151a až S 151me občianskeho

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty

preukazujúce vznik záložného práva'

13. V prípade úhrady záväzkuPrijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr'

exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie)'

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s Ş 580 až Ş

581 občianskeho zákonníka, resp. 5 358 až 9 364 obchodného zákonníka' PrijímateÍ

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikáđ

niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr.sozákonomorozpočtovýchpravidláchapod.).Ustanoveniatohtočlánkusa
zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl' 7 ods' 3 VzP'
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čuľĺor rg ucnovÁvłNlE DoKUMENTov

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k ProjeE t -.otrŕr..tra glu ŕ
článku 7 odsek 7 'Ż zmlwy a do tejto doby strpieť výton ţ8ŕ1:Đt| a'cic^ = =Ź-ll
oprávnených osôb v zmysle článku L2 vzP. Stanovená doba poďa !r'É-_ rĘîr ţ'tÍE!

článku môže byť automaticky predížená (t.j' bez potreby vyhotolova_lë 
'=otr-tŕit

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Posq:l:ts
Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 1zlo všeobem
nariadenĺa o čas trvania týchto skutočností' Porušenie povinností vypl'ývajúcich z tohto

článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP'

čnruor zo MENY A KURzoVÉ RozDlELY

1'' Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú

preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatív prípade postupu

podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použitívýmenného kurzu pre potreby prepočtu

sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať

v súlade s 5 24 zákon a č,.431l2oo27. z' o účtovníctve v znení neskorších predpisov'

2' Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na

účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný

v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanĺe

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňaŽné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v

cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný

výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu

uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto lnlrzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie

Prijímateľdo Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby

alebo žiadosť o platbu - refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o p|atbu

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov Ż a 3 tohto článku VZP.

5' Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento

záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný

priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumu|atívneho

prehľadu vypl,ýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s

príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vypl,ýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť

v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma

kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne

nevysporiadava.
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ÇQ mm:ľ-Âţm[âţo*.o^ Európska únia 5l Er\
Európsţ fond reglonálneho Íoa/oJa ľ:'Y..ľáăi:łÎ'ł..łś..'"E

Podĺobný položkovitý rozpis vlýdavkov rozpočtu projektu

1 021 Slevbv ks ĺ 000 4 00ĺ 550

2 Jíáce a dodávky HsV _ z€mné práce - Príplatok k @nám za sťażonio výkopu pÍe všetky tńedy 021 Stavby m3 40,s95 25,505 í í08'6í 1 2€.2,11

3
]rá@ a dodávky HsV - zgnné práce _ Výkopjamy a ryhy v obmedz€nom priostor€ hom. tr'3
!čne 021 Stavby m3 40,995 56,3t0 2W,21 2 766,55

4
Jráco a dodávky HsV _ zemné práce _ zásyp sypaninou so zhulněnÍn jám, šachiet, rýh, zárezov
łlëbo okolo obi.ktov dô loo m3 02í stâvby m3 271t446,995 5,715 2E5,7E

5 'rá@ s dodávky HsV _ zemné prá@ - obsyp potrubia sypaninou z vhodných homĺn ĺ až 4 b6z
]rehodoni. sYooninv - ok8oový chodnĺk v hr. 150 mm 021 Stavby m3 11,749 22,985 2€9,82 2U,12

6 ]ráB a dodávky HsV _ zemné práco - Kamenivo ťažené - Dunajský štrk _ okâpový chodnĺk 021 stâvby 11,749 í8'1í€ 212,U 221,12

7
.rá@ a dodávl(y HsV _ zaklâd8ni€ _ očistenie plÖch t|akovou vodou L stion akéhokofuek muriva
r rubu klsniéb _ soklová čâsť nod ' nâd 7.minôu 021 Stavby m2 117,184 6,E7ĺ 807,2€ E50,05

'rá@ â dodávky HsV _ Komunlkácle _ Podklad al8bo podsyp zo štíkopiesku s rozprestretĺm,
r'lhě€nĺm a zhutnonĺm po żhutnenĺ hr.150 mm 021 Stavby m2 39'ĺ63 6,768 265,06 27e,14

'ráce a dodávky HsV - ljpravy povrchov, podlahy, osadenle - Vonkajšia omiotka stien
021 Stavby m2 734,996 40,945 30 094,41 3î 689'49

].áce a dodávky HsV - Úpravy povrohov, podlahy, osadenle _ Vonkajšia omiotka mozaiková,
írednozmná 021 Slavby m2 39'ĺ06 47,741 1 87í'4€ 'ĺ 970'6E
JÍâ@ a dodávky řlsv - upravy povrchov, podlahy, os8deni8 _ Potiahnutie vonkajšÍch stien'
lkĺoléńĺlnou mńerkôll _ śókÂl 02ĺ stovby ń2 39, t68 6,391 250,92 263,59

PÍá@ â dodávky HsV _ UpÉvy povrchov, podlahy, osad€ni€ _ Poliahnutlë vonkajších sli€n'
sklotextÍlnou mriežkou . fasáda D2ĺ stavby m2 734,996 0,391 4 097,s6 4 940,33

Prá@ a dodávky Hsv _ Úpraw povrchov' podlâhy' osadonle - Dot€plonio vonk' konštrukcie, bez
povrchovej úpravy, systém xPs 300 WB , loponý, hr' izolantu 2 xí00 mm _ sokel )2ĺ stâvby m2 117,4AE 100'54€ 11 8í2'95 12 435,07

Prá@ a dodávky HsV - Úpravy povrchov, podlahy, osadenio _ Dotoplgnig vonk' konštrukcie' boz
povíchov€j úpravy, systém XPs 300 WB 

' 
lepený . hr' izolantu 80 mm - atika nad str8chou

121 slavby ń2 47,084 70,402 3 3t,l'6í 3 490,50

a dodávky HsV povrchov,
121 Stavby m2 486,99S 90,210 ,ĺ3 932'í8 46 260,70

P.á@ 8 dodávky HsV _ Úpravy povrchov, podlahy, osad€nie - Kontaktný z8leplovací systóm
EPs 70 NsPhr- 270 mm bez omiélkv 121 Stavby m2 ,ĺB'ĺ64 109,001 5 032'0€ 5 298,77

dokami z minerálnel vlnv FKD' hr. 150 mm' bez omletkv
uprâvy povrchov, podlahy, osadgnie _ Kontaktný zgloplovacĺ systém

]2ĺ stavby m2 ĺ7'367 109'ĺ9E t 806,4.1 ĺ 996'96
Práce â dodávky HsV _ lJpravy povrchov, podlahy, osadenis _ Kontaktný zat€plovâcĺ syslém
doskâmi Ż minerálnoi vlnv FKD' hr. 200 mm bë7 Ômi€lkv 02í stavby m2 ĺ9'894 1'13,566 225e'2ß 2 379,03

P.á@ â dodávky HsV _ ostatné konštrukcie a pĺáco_búrani€ _ osadonie zĺnon' óoruonĺta oetoĺ
do lóžka z bet. pros. lr' c 10/12.5 bez bočn€i opory 021 Stavby m E0,32! 8'lĺ0 051,44 6E5,96
PÉ@ 8 dodávky HsV _ ostatné konštrukcie o píá@-búranio _ obrubnĺk bgtónový A 1-ĺ5
ĺ00xĺ5x30 02í stâvby ks 81,128 10,379 I 328,8( I 39S,23

s oodlâhemi šĺrkv nád ĺ 00 do í ,0 m 
' 

výšłv dn 1n ń
ostatné konštrukcie a práB.búranle _ MontáŽ lešënla lahkéhoPrá@ a dodávky HsV

pea@vného ŕadového 021 Slavby m2 734'99ŕ 2,792 2052,'t1 2 î60,88
Pťá@ â dodávky HsV - oŞtatné konŠtrukcie a práce_búrâni€ _ Prĺplatok
Ečatý mÔşj€c použiti8 lëšenia šĺrky nad ĺ.oo do 1 '2o m. výškv do 10 m

z8 pNý a kaŽdý ďâlšÍ i
021 Stavby m2 734'99€ 2,04t í 500'8t ĺ 580'4J

ostatnó konšlrukcie aa
021 Stavby m2 734'ss€ ĺ'75Í 1289,U 1 350'2ţ

łâ@ a dodávky HsV - ostatné konštrukcie â prá@_búranie . BúranIe železob€tónových
Ťłlodiskových ramien monolitickÝch' _0'3920ot 02ĺ stavby m2 4,68C 53,021 248,11 281,32
Pfá@ 6 dodávky HsV _ ostatné konštrukcio a práce-búranje _ odsekanio a odobralle stien z
!ökladačiok vonkajších nad 2 m2, -0'08s00t 02ĺ stâvby m2 26,100 0,547 í70.8€ 179,93

konštrukcie aa a
021 Slavby t 4,157 13,49S fi,12 50'0€

t@ a dodávky HsV _ osl8lné konśtrukcie a práce-búranie _ zvislá dopÍava sutiny a vybúranýct
hól z8 každé ďalši€ podlaŽie C2 l Stavby t 4,157 9,454 39,30 41,38

'rá@ a dodávky HsV - os|atné konštrukcie a prá@-búÍanie - odvoz sutlny 8 vybúraných hmlt
E skládku do 'l km t21 Slavby t 4,157 2ĺ.096 90'í! 94,97
łá@ a dodávky HsV - ostatné konštrukcle a práco_búrânie - odvoz sutlny a vyoúrmycn hm6-
E skládku za každý ďolšĺ 1 km 02ĺ stavby t 37,413 0,775 29,11 30,69

konštrukcie aa sutiny
02 1 Stavby t 4,157 13,620 56,42 59,02

Ę@ a dodávky HsV - ostatné konštrukcie a práce_búrsnie - Prenájom kontajnoru 5 m3 02í slavby ks ĺ'00c 503,81 593,70
łá6 a dodávky HsV_ Prosun hmót HsV _ Presun hmôt pß opÍaw a úaržou vonkajšĺcľl ptłitw
lo(e6išĺch obi€ktov výśkv do 25 m 02ĺ stavby t 98'2gć 24,84! 2 111,11 2 573'Bô
Ę€ a dodávky PsV _ lzolácie prcti vodô 8 vlhkosti _ zhotovënie lzoláciÔ pod2pmýcb objekiov
4-oplastami rubová íóliou PVc oolož€nou volne _ nooová fólla okolo obi€ktu 021 Stavby m2 78,32! 12,S81 1 017.21 1 071,12
Ę@ a dodávky PsV _ lzolácie proti vode a vlhkosti _ Nopová íólia p.oti vlhkosti s mdónovou
EňEnou s 02ĺ stâvby ń2 91,04C 4,29t 393,87 414,74

Presun hmÔt píe izoláciu prcti vode vąá@ a dodávky PsV _ lzoláciB prcĺi vode a vlhkosti
*i€ktoch výškv nad 6 do ĺ2 m 021 Slavby .h 9'3E€ 3,965 E7ła 39,3r

I tc€ 8 dodávky PsV - Konštrukcie doplnkové kovové - Dodávko a mońláž ocďového scnooiska
EĘŁlstup c2î stavby kpl ĺ'000 12 779,754 12n9,75 13 457,11

'21 
sĺevbv

łá€ a dodávky PsV - Konštrukcis doplnkové kovové _ Montáż rebrĺkov do muńva s bočnĺmmi
r mÍilovej orele, z rÚrok alebo z tenkostennÝch orcíilov )21 Slavby m 9,000 13,524 125,32 13'l 

'9€

łá@ a dodávky Psv _ Konštrukci6 doplnkové kovovó - Presun hmôt pre kovové stavebné
Pdnkovó konštrukcio v objekloch výšky do 6 m 02í stavby % 91,021 í'353 123,15 ĺ29'66

kś 1

a ţzery8 na nepredvÍdanó výdavky súvisiace so stavebnými prác8mi 930 Rez€Na nâ
neoredvídáná wd'vkv ks 1,00( I 000,62( I 000,8i 1520,74

I 000

' ts{E a dodávky HsV - ostâtné konšlrukcie 8 prá@_búEniÔ . Búranle podkl8dov pod dlsżby.
Ł'ţłl dlażi€b 8 mazanĺn,škvarobelón hr'nad ĺoo mm, plochy nad 4 m2 _ĺ 

'6oooot
021 Slavby m3 83,072 63,091 5211tf' 5 5í9.0€

a HsV _ ostatné konśtrukci€ a
021 Stavby m2 332,2E7 10'4E€ 3 48/ĺ,3€ 3 069,04

8 dodávky HsV doprava sutiny aa
]2í slavby t '170.EE4 13,49S 2347,78 2 514,31

! fb a dodávky HsV - ostatné konštrukcie a prá@.búr8nie _ odvoz sutiny a vybúmných hĺnôt

- !łjádku do ĺ km 02ĺ stavby t 176,684 21,BSB 3 8!17'6€ 4 0,ĺ1'08

r Pżž a dodávky Hsv - ostatnó konšlrukcie a plae-oĺranĺď- oovonłiny a vyorlĺmýcĺ trĺnot
! lłJádku za ksźdý ďalšl ĺ km 021 Stavby t 1 59ĺ,95f 0,778 'l 240'í3 1 305,&r

HsV - ostâtné doprsva sutinya a
021 Stavby t í76'88ł 13,a2ţ 24@'1ź 2 536,8s

Poplatok za skladovgnie _ betón,a
021 Stavby t 132,01a 46,98! 6 245,01 B 570,01

i 1 il 'r'rii,,,,, .lt r,lrr:r;1, ;t i,!rlil ĺ'll |.l rţ l,ji.]'i , .] 
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konštfukcae a0 skladovanio -
Slavby t 31 7

10 - lzolácie st.i6ch krytiny na0
021 Stavby ń2 í 399,9:

11
PSV. povlakovej kMiny naa

02ĺ stavby m2 223,5ţ
12 - Zhotov. povlak. do 10'

021 Slavby m2 3 3 474'ĺa

10ĺ
14 povlâk' krytiny ĺ0'ostalné za PSV

021 Stavby m2 332,287 4,231 1 1

16 povlak' krĺiny ostatné za PSV
C21 Stavby ks ĺ 329'ĺ4[ 3 3

17 a dodávky Kotviaci pNok na STR 8/80 U i
02í stavby ks 1 329.14€ 1 1 957,37

18 striech šikmých doa zstriech - Zholov.
02í s|avby m2 332,281 4,231 ĺ ,ĺ05'91 1 4E0,42

19

20 a striech _ Żhotov. vytĺahnutÍm izol'
021 Stavby m2 39'ĺ00 10'ĺ9l 398,47 419,5ţ

22 PÍesun hmot pre kMiny ve
021 Slavby % J85,665 3,135 5ĺ9'3{ 540,6r

doskami śrioch,lepelné
02î stavby frz 332,287 479,51 4s8'6ĺ

2Ą PsV - lŻolácio izolácie doskamia
!21 Stavby m2 332,28i 1,42a ,ł73'5ĺ 4s8'6ĺ

25 )ráco a dodávky PsV _ lzolácig tgpelné _ lżolácio Šedý polystyíén EPs 15o NEo ĺ5o mm 021 Stavby m2 338,93t 29,20( 0 096,84 10 421,40

2A ]rá@ 8 dodávky PsV _ lzolácie tepelné _ lzolácio šedý polystyrén EPs 150 NEo 2oo mm 02ĺ stavby m2 338,933 29,20C I 896,81 10 421,40
Práco â dĺgl@mistriBch'

021 Stavby ń2 39,10t 2E,534 í 115,6€ 1 174,E1

2A Práce a dodávky PsV _ lzolácis tepelnó _ Eírudovaný polystyŕén _ xPs 3oo WB hnibka 8omm 02l stâvby m2 39,882 33,680 í 343'23 1 114,12

2S â dodávky PsV hmlt pre výšky nad
02ĺ stavby % 154,303 2'ĺ05 321,81 342,O2

30 a dodávky - Montáź pre rcvné strochy z
C21 Slavby m 332,2E7 2,752 914í! 902,92

3t doskai min.a
l2l Stavby m3 54,827 212,33C 't1u1,1i 12 25E,U

PSV. stien z dosieka ns
021 Slavby m2 39,10( 17,854 0s8,0ţ 735.09

a dodávky PsV Presun hmlt pre v objektoch
02ĺ stavby % 86'ĺ53 6'76€ 596''ĺ4 62E'ü

34 hladkej slÍeśnoj 2a
021 Stavby m2 332,281 ĺ'637 5lOBS 572.71

žÍabov pododkvap.a Konštrukcio
021 Slavby m 27,550 1,224 93,72 35,5!

36 Domon|áž háka so do 30'a PSV
02 1 Stavby ks 31,000 0,s07 28,12 29,6'

37 so sklonom žlobuE

'21 
Slavby ks 4.000 ĺ,637 6.*

38 múrcv aâ klampiâßke
02ĺ stavby m 5,30( 1,44. 7 E,G

39 a Konštrukcie oplechovanla s
021 Stavby m 72,eoc ĺ,05ţ

40 _ Domontáža PSV vody
021 Stavby ks 4,00c 0,E21 3,31

41
g dodávky klampi8ßke s

02ĺ stavby m 24,125 1,021

42 slrešnoj v.a
021 Stavby ks s,000 98,055

43

44 kruhové rovnóa klampiaßke
t2'1 Stavby m 24,000 20,941

45 a dodávky PsV _ KonŠtrukcio klampiaßke _ odpadné rúry _ spodný dlel BUTK D l oo mm Stavby ks 4,000 57,341

46 Prá@ a dodávky PsV _ Konštrukcie klampiâßke _ odpadné niry _ kolÔno BK D ĺoo mm 021 Stavby ks 4,00( 32'44Î,

47 a dodávky kolono UTK D 100klâmpiaßke
Slavby ks 4,00c 35,90i 143.6í

48 a kl8mpiaßke polkruhové s
StEvby m 27,554 32,052 88.|.ĺ

49 )rá@ a dodávky PsV _ Konštrukcie klampjâEke _ Žlaby _ čolo polkruhové RGT velkosť í50 mm Stavby ks 9,273

50 PSV -a
Stavby ks ĺ2'996

51 a dodávky polkruhovým žlabomklampioßke
Stavby ks 24,228

52
PráB â vložka kotlĺks

021 Stavby ks

Presun hmót proa PSV
Slavby %

55 ąezeNa na n€pledvĺdané výdavky súvisiâ@ so stâvebnými prá@mi Rezorua na
ks 1 197 ĺ

111 30(
2 HSV

02 1 Stavby 0,12e 13,499 1,1!
3 a vybúraných hmrl

021 Stavby t 0,12€ 21 
'09€ 2,72

4 ośatné konštrukcle a - Odvoz sutiny a
021 Slavby t 1,152 o'77ę 0.90

5
Jrâco a dodávky Hsv _ ostalnó konšlrukcle a práce_búrânig - Vnútrcstavenistovĺ ooprava sutiń!
l wbúraných hmót do ĺ0 m c2ĺ sĺavby I 0'í28 13'ô2a 1,1Ą

6 'rá@ a dodávky HsV _ ostatné konštrukcie
Ülo' plastv (J7 02 ), ost8tné

a prá@_búrsnie _ Poplstok zâ skladovanio _ drevo,
121 Stsvby t 0,12E í65'385 21,17

7
Plácë a klampiaßke _ parapetov .š

02ĺ stavby m 89,70( 1ß'a {
I a Konštrukcio oplechovania

02ĺ stavby m 2,40ţ ĺ'501 3,6( í
PÍáce a dodávky PsV - Konš1rukcie klamplâEke _ oplochovanie parap€tov pp lech rš 33o mm 021 Stavby m 89,70C 20,44ţ ĺ 833,4] -m

1t %@ 8 dodávky PsV _ Konštrukci€ klsmplaEko - Presun hmót pß konštrutcie klaĺnpiarere v-
]bjektoch výšky nad 8 do ĺ2 m 021 Stsvby % 14,8A4 2,851 12,52 -t

12
Jráce a dodávky PsV _ Konštrukcio śolá6ko _ Montáž s
rasklenou slenou s9hodisko do o@lových koliev

auuávÍä orevenBJ Ňon$ruKcle pred
12ĺ slavby kpl 1,000 2 255,254 2255,25 : 5r{

13 Práco a dodávky PsV _ Konštrukcië stoláEke _ Dodávka 8 montáž zasklenej st€ny v schodisku 02ĺ st8vby ks 1,000 7 577,840 75n,U -d

7 606,sí
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sumy v rczpočte 2eokrúhíovâť matemeticky na 2 deśatinné mieţta (neskrývâťhodnoty vizuálne pomocou funkcle, ale uvi€ţťlen dve d€satinné čĺślal, nerel€vantné pr€ mernú jednotku početj€dnotlek.

poIožkâ viac krát ale 5 róznynl sumemi,je bol. preukázáná al€bo špe.iŕikáciU

Jslredné vykurovanie - Ptá@ â dodávky PsV _ ÚstÉdné kúrenie.
ąTDtvp4007 20kPâ3h"

amatúry _ Ventĺl í€oulačný
02ĺ st8vby ks s,00c

54 PSV. venlil E9ul8čný
021 Slavby ks 57,00( 26,60t 1 5ĺ0'7ţ

55 a dodávky 8matúry - Ventil
021 Slqvby ks 57,00c 34,80( í 983,6{

56 Prá@ a kúrenie, amatúíy
021 Stavby ks 57,000 32,852 1872,ü

vykurcvanle a PSV amatúry,
02ĺ slavby ks 7,000 9,294 85.0€

58 oslané am8túry,a PSV
021 Stavby ks 2,000 l0'93ĺ 21,8

59 Prá@ a amatúry
02ĺ stavby ks 't,00( 1E.738 18,11

00 vykurovanie _ Práca a kúreni€'
021 Stavby ks 't,00( 103,742 108,71

8ĺ Úslrednó vykurcvanie _ PÍáce a dodávky PsV _ Ústredné kúrcnio, amatúry " Mon|áž čorpádla c2ĺ stâvby súb t,00f 50,142 50'1ł
62 a dodávky PsV GRUNOFOS

J21 Stavby ks ĺ'00a 1 056,537 í 056'5,1

83 Práce a amatúry
021 Slavby ks 1,000 î í4'501 ĺtł'5!

84 vykurcvánie _ Práce a
02ĺ stavby ks ĺ'000 57,05E 57,06

65 Úśredné Wkurov8nle - Práce a dodávky M _ MontáŽ6 vzduchotochnlckých Żań8d. . KolBno 67" 021 Stavby ks 1,000 4,66S 1,87

66 a dodávky M zańad. _ RÚre
021 Stavby ks 1,000 6,571 6,57

87 - Práce a vzduchotechnických
02ĺ slavby ks 5,00c ĺ2's60 6,ĺ'&

68 vykurcvanio â Monláže
C2'1 Stavby ks ĺ'00( 1,712 1,7'l

69 pracoviska amontáŽne
]2ĺ stavby hod. 48,00( 23,181 ,112'9ţ

70 Kompaktná podstrcpná íekuporačná.ĺednotka SALDA
02í stavby kpl '!,000 15 ĺ00.75( í5 106,7a
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9í bozbaÍiéÍovóho vstupu objéktu - Prá@ a dodávky M o@lových
Stsvby kpl rE 7S3,750 37 587,50

92
293

94 î€zorya na nopredvídgné výdavky súvisia@ so stsvobnými prácamI na
ks 1,000 1 223,480 1Ż3A3

900 000

0 000

0.000
B službv
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