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ZI'ĺ.LIJVA o PoSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANčNEHo PRÍSPEVKU

TÁTo ZMLUV A o PosKYTNuľÍ NBNÁVRATNEHo FINANČNEHo PRÍSPEvKU je uzavretá
podl'a $ 269 odsek 2 zákona č. 5I3/I99l Zb. obchodný zákonník v zslení neskoľších predpisov (d'alej
len ,,obchodný zákonník"), podlä $25 zákona č. 29212014 Z. z. opľíspevku poskýovanom
z euľópskych štľukturálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov (d'alej len ako ,,zákon o príspevku z EŠIF"; a podl'a $ 20 odsek 2 zátkona č.
523/2004 Z. z. o ľozpočtoých pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších pľedpisov (d'alej len,'zákon o rozpočtoých pravidlách") medzi:
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Poskytovatel'om
názov:
sídlo:
ĺČo:
konajúci:

v zastúpení

názov

sídlo:
IČo:
konajúci

Pľijímatelbm
názov;
sídlo:
lČo:
konajúci

ako Riadiacioľgán pľe OPII

ako Sprostredkovatel'ský oľgán pre oPII

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovatel'ským orgánom, účinnej odo dňa 29.10.2016 v znení dodatku č' 1, účinný od
03.05.2018.

(ďalej len,,Poskytovatel"')
a

(d'alej len',Prijímatel"')

(Poskýovatel' a Prijímatel' sa pre účely tejto Zmluvy označujú d'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné
alebo jednotlivo,,Zmluvná strana")



PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej uýzvy na predkladanie žiadostí o poskýnutie nenávľatného finančného
príspevku (dhlej ako ,'I\FP"), Poskýovatel'oveľil podmienky poskýnutia príspevku a ľozhodol
o Žiadosti o poskýnutie NFP predloženej Pľijímatelbm (v postaven í žiadateľa) podlh $ l9 odsek 8
zákona o príspevku z pŠĺľ' tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzafuára na zák|ade a po nadobudnutí pľávoplatnosti Rozhodnutia
oschválení žiadosti oposkýnutie NFP č. NFP31I070ASS6 zo dňa 17' 6.202l, vsúlade
s právnymi pľedpismi uvedenými v záthlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu
uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vďah medzi Poskýovatelbm a Pľijímatelbm vďahom
súkromnoprávnym.

1. ÚvonľÉ UsTAI\ĺovENIA

1.l Zmluva o poskytnutí NFP využívapre zvýšenie pľávnej istoý Zmluvných stľán definície, ktoľé sú
uvedené v článku 1 prílohy č' 1 Zmluvy o poskýnutí NFP, ktoqŕmi sú všeobecné zmluvné
podmienky (d'alej ako ,,YZP"). Definície uvedené v článku l vZP sa rovnako vďahujit na celú
Zmluvu o poskynutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj YZP ad'alšie prílohy zmluvy.

l.2 Zmluvou oposkytnutí NFP sa označuje táto zm|uva ajej prílohy, v znení neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzaílorená medzi Prijímatelbm a Poskytovatel'om podlh právnych
pľedpisov uvedených vzáhlaví označenia tejto zmluvy, na základe vydaného ľozhodnutia o
schválení žiadosti o pos$rtnutie NFP podlh $ l9 odseku 8 zátkona o príspevku z pŠtľ'. Pre úplnosť
sa uvádza, že ak sa v texte uvádza ,,zmluvď's malým začiatočným písmenom ,,z", mys|í sa ým
táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla pľedstavuje označenie príloh zmluvy,
kedy sa používa slovné spojenie ,,pľílohy Zmluvy o poslgrtnutí NFP*, čo qýlučne pre tento prípad
zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podl'a ods. l.1 tohto článku. Prílohy uvedené vzávere
zmluvy pred podpismiZmluvných strán tvoria neoddelitelhú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

l.3 S ýnimkou odseku 1.l tohto článku, článku l odseku 3 vZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s velkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom
naľiadení, Naľiadeniach k jednotlivym BŠm a v Implementačných nariadeniach majú
tahý isý ýznam, keď sú použité v Zmluve o poskýnutí NFP; v prípade rozdielnych
definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskýnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s vel'kým začiatočným písmenom majú ten isý význam v celej
Zmluve o poskytnutí NFP, pľičom ich qýznam sa zachováva aj v prípade, ak sa
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvaľe, alebo ak sa použijú s malým
začiatočným písmenom, ak je zkontextu nepochybné , že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahÍÍlajúaj mnoŽné číslo a naopak;

(ii) v jednom ľode zahŕňajú aj iný ľod;

(iiD iba ako osoby zahŕňajú ýzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkol'vek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne pľedpisy SR alebo
Pľávne dokumený, vrátane Systému ľiadenia európskych štrukturálnych a
investičných fondov na programové obdobie 2ol4 _2020 (ďa|ej ako ,,Systém riadenia
ESIF*), odkazuje aj na akúkoltek ich zmenu, tj. pouŽije sa vždy v platnom znení,
okrem prípadu, akzPrávnych predpisov alebo aktov EÚ alebo z Pľávňych predpisov
SR vyplýva povinnosť uplatňovania ich ustanovení v znení platnom v určiiom čase,
napľíklad v prípade štátnej pomoci/pomoci de minimis ku dňu poskýnutia pomoci;

nadpisy slúžia len pre Väčšiu prehlhdnosť Zmluvy o poskýnutí NFP a nemajú
pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP
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2.1

2.2

Vnadväznosti na ust' $ 273 obchodného zákonníka súčasťou zmluvy s(l YZP,vktoých sabližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvnýchstrán' ľôzne procesy pľi poskytovaníNFP' monitoľovanie a kontrola pľi jeho čerpaní' riešenie Nezľovnalostí, ukladanie sankcií,spôsob platieb a s ým spojené otázky, ako aj d'alšie otázky, ktoľé medzi Zmluvnýmistľanamimôžu vzniknúť pľi poskytovaní NFP podl'a Zmluvy o pos(tnutí NFP. Akákol,vek povinnosťvyplývajúca pľe ktoľúkol'vek Zmluvnú stranu zYZP je ľovnako záväzná, ako keby bolaobsiahnutá pľiamo v tejto zmluve. V pľípade rozdielnej ĺp.ur.y v tejto zmluve avo YZP, máprednost'úpľava obsiahnutá v tejto zmluve.

PREDMET A UčEL zl.4.Luvy
Pľedmetom Znluvy o poskytnutí NFP je úpľava zmluvných podmienok, práv apovinnostímedzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm pľi poskýnutí NFP zo stľany Poskýovatel,aPrljímatel'ovi na Realizáciu aktivít Pľojektu, ktoý je pľedmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Modeľné technológie - Šal'a na ceste SMART
3 l r 071A556

podl'a Pľílohy č' 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pľedmet
podpory NFP

oPrl-2020nl1 I_DOP

pľedfinancovanie, ľefundácia, kombinácia ýchto
systémov

)

Názov pľojektu

Kód pľojektu v ITMS2O14+

M iesto realizácie pľoj ektu

(d'alej ako,,Pľojekt,,)

Učelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváIeného Projektu Prijímatel,a, a toposkytnutím NFP v rámci:

opeľačný pľogram : Integrovaná infraštľuktúra
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond ľegionáIneh o rozvoja
Pľioritná os : llnfoľmačná spoločnost,
Investičná pľiorita : 2c) Posilnenie aplikácií IKT v ľámci

elektronickej štátnej správy, elektľonického
vzdelávania.elektľonickej inklúzie' elektľonickej
kultúry a elektľonického zdravotníctva

Specifický ciel' 7.4 Zvýšenie kvality, štandaľdu
eGoveľnment služieb pre občanov

Neuplatňuje sa

dostupnosti

Schéma pomoci

na dosiahnutie ciel'a projektu

Yýzva -kódYýzvy

Použiý systém financovania

Poskytovatel' sa zaväzuje, že na základe

cielbm Projektu je naplnenie Meľatel'ných
ukazovatelbv Pľojektu definovaných v Pľílohe č. 2
Pľedmet podpory Zmlwy o poskýnutí NFP, a to
podlä času plnenia Meľatelhého ukazovatel'a bud,
k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít
Projektu alebo po Ukončení realizácile hlavných
aktivít Projektu a ich následné udľžanie počas doby
Udržatel'nosti projektu v súlade s podmienkami
uvedenými v článku 7l všeobecného naľiadenia
av Zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Pľijímatel'ovi
článku na Realizáciu aktivít Pľojektu, a to spôsobom a

-1
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za uvedeným v odseku 2.2 tohto
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2.7 Prijímatel' je povinný zdržať sa vykonania akéhokol'vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
právneho vďahu s treťou osobou, ktoým by došlo k porušeniu č|ánku l07 Zmtuvy o fungovaní
EÚ v súvislosti s Projektom s ohl'adóm nä skutočno sť, že poskytnuté NFP je príspevkom
z verejných zdrojov.

2.8 Zmluvne strany sa dohodli, že v prípade, ak Pľijímatelbvi vyplývajú zo Zmluvy o poskýnutí
NFP akékol'vek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovatel'ovi' bude ich plnenie
adľesovať voči So, uvedenému v záh|avi tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán,
s ýnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímatel'ovi bude
vyplývať iná inštľukcia.

2.9 Poskytovatel' sa zaväzuje využívať dokumený súvisiace s predloŽeným Pľojektom výlučne
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnoienia, riadenia,
monitorovania a kontľoly Pľojektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské
služby, ktoľí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitn; predpisy ýkajúce
sa poskytovania infoľmácií povinnými osobami.

2'l0 NFP nemožno poskytnúť Prijímatelbvi, ktoľému bol na základe pľávoplatného ľozsudku
uložený tľest zákazu prijímat'dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímai pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazuúčasti vo verejnom obstarávaní podl'a $
17 aŽ 19 zák. č,.9112016 Z. z. o tľestnej zodpovednosti právnických osôb a Zmene a doplnení
niektoých zákonov. V pľípade, ak v čase nadobudnutia pľávoplatnosti ľozsudku podl'a prvej
veý už bol NFP alebo jeho časť Prijímatelbvi vyplatený, Poskýovatel'má právo odstúpiť od
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímatelbm podlä článku 9 vZP a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP.

2'1l NFP nemoŽno poskytnúť Prijímatelbvi, ktoý má povinnosť zapísať sa do registra partneľov
verejného sektora podl'a zákona č. 31512016 Z. z. o ľegistri paľtnerov vere;nJho sektoľa a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov a nie je V tomto registri zapísaný. V pľípade, ak
Prijímatel' poľušil svoju povinnosť zápisu do registra paľtnerov veľejného sektora a bolo mu
počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť' ide podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podlä článku g vZP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom l0 vZP.

3. rnŕnĺvxy PRoJEKTU A NFP
Poskytovatel' a Pľij ímatel' sa dohodli na nasledujúcom :

a) Celkové opľávnené vydavky na Realizáciu aktivít Pľojektu pľedstavujú sumu 869 248,78
EUR (slovom: osemstošesťdesiatdevättisícdvestošýľidsaťosem eur a sedemdesiatosem
centov).

b) Poskytovatel'poskytne Prijímatelbvi NFP maximálne do výšky 825 786,34 EUR (slovom:
osemstodvadsat'pättisícsedemstoosemdesiatšesť eur a tridsaťšýri centov), čo pľedstavuje 95
%o (slovom: devät'desiat päť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu
aktivít Pľojektu podl'a odseku 3.1 . písmeno a) tohto článku zmluvy'

c) Prijímatel'vyhlasuje, Že:

3.1

)

(i) má zabezpečené zdľoje financovania Projektu vo qýške 5 % (slovom: päť
percent), čo pľedstavuje sumu 43 462,44 EUR (slovom: šýridsattritisíc
šýľistošesťdesiatdva eur a šýridsaťštyri centov) z Celkových oprávnených
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl'a odseku 3.1. písmeno a) tohto

- 
článku zmluvy
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(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhľadu všetkých Neopľávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v pľiebehu Realizácie aktivít
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie ciel'a Projektu v zmysle Zmluvy
o poskýnutí NFP'

Maximá|na ýška NFP uvedená vodseku 3.l. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť
pľekročená. Výnimkou je, ak k pľekročeniu dôjde z technických dôvodov na stľane
Poskytovatel'a, v dôsledku ktoých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,O1%o

z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3'1 písmeno b) tohto článku. Prijímatel'súčasne
berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti opľávnených výdavkov, ktorá bude skutočne
uhradená Pľijímatelbvi závisí od výsledkov Prijímatel'om vykonaného obstarávania služieb,
tovaľov a stavebných pľác a z neho vyplývajúcej úpľavy rozpočtu Pľojektu, od posúdenia
výšky jednotliv'ých výdavkov s ohl'adom na pľavidlá posudzovania hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti qýdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok
uvedených v Zmluve o poskýnutí NFP vľátane podmienok oprávnenosti v'ýdavkov podl'a
článku 14vZP.

Poskytovatel'poskytuje NFP Pľijímatelbvi v,ýlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Pľojektu
za splnenia podmienok stanovených:

$e
a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi predpismi SR,
c) pľiamo aplikovatelhými (rnajúcimi pľiamu účinnosť) právnymi pľedpismi a aktmi

Euľópskej únie zveľejnenými v Úradnom vestníku EU;
d) Systémom ľiadenia pŠĺp a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich

zák|ade, ak boli Zverejnené,
e) schváleným operačným progľamom Integľovaná infraštruktúra, príslušnou schémou pomoci

ak sa v ľámci Yýrry uplatňuje, Výzvou a jej pľílohami, vrátane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnene,

0 Právnymi dokumentmi vydanými opľávnenými osobami, z ktoých pre Prijímatel'a
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverej nené.

3.4. Pľijímatel' sa zaväzuje použit'NFP výlučne na úhradu oprávnených ýdavkov na Realizáciu
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskýnutí NFP
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) aŽÍ) ods. 3'3
tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej Žiadosti o NFP.

3.5. Prijímatel'sa zaväzuje, že nebude poŽadovať dotáciu, pľíspevok' gľant alebo inú formu
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktoľú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktoľá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie dch isých ýdavkov
zo zdrojov iných ľozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných
verejných zdrojov alebo zdľojov EU. Prijímatel' je povinný dodržať pravidlá ýkajúce sa
zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pľavidlá kľížového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému ľiadenia EŠIF. V prípade poľušenia uvedených
povinností je Poskytovatel'oprávnený Žiadať od Prijímatel'a vrátenie NFP alebo jeho časti a
Pľijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0 vZP.

3.6. Prijímatel' beľie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontľolu a audit použitia ýchto finančných
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vďahuje
ľežim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP' v pľávnych pľedpisoch SR a v právnych aktoch

--r.o EU (najmä v zákone opríspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtoqých pravidlách a v zákone o

/ llĺĺ\ finančnej kontrole a audite). Pľijímatel' sa súčasne zaväzuje počas platnosti aúčinnosti' l,'ll _ ,

6
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3.7

Zm|uvy o poskýnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumený uvedené v odseku

3.3 tohto článku.

Ustanovením odseku 3.l tohto článku nie je dotknuté právo Poskýovatel'a alebo iného

opľávneného orgánu (ceľtifikačný oľgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle

článku l43 všeobecného nariadenia.

V nadväznosti na ustanovenia písmeno .....'.'. bod schémy pomoci si je Pľijímateľ

vedomý, Že dohodnutý NFP mu bude poskýnuý iba vtedy, ak bude pľeukázaná jeho potreba

pľe dosiahnutie cielbv stanovených v Projekte, čo znamená, Že musí byť zjavná spojitosť

medzi poskyovaným NFP a opľávnenými výdavkami Pľojektu. _ Neuplatňuje sa

3.9.Vzhl'adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Pľojektu avsúlade spodmienkami

pos\ĺtnutia pľíspevku stanovenými vo Výzve, pos\rtnutie NFP podl'a Zm|uvy o poslgrtnutí

NFP nepodlieha uplatňovaniu pľavidiel štátnej pomoci. Ak Pľijímatel'zmení charakter Aktivít
alebo bude v rámci Pľojektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékol'vek úkony, v dôsledku

ktoých by sa pľavidlá ýkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitefuými na Projekt, je povinný

vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskýnutej v rozpore s uplatniteln;ými

pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EU, spolu s úrokmi vo

výške, v lehotách a spôsobom vypl;ývajúcim z príslušných právnych pľedpisov SR a právnych

aktov EU. Prijímatel' je súčasne povinný vľátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia

povinnostipodl'a dľuhej veý tohto odseku v súlade s článkom I0vZP. Povinnosti Prijímatelä

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

3.8.

4. KoMUNIKÁCIA ZMLU\NIŕCH STRÁN A DoRUčovANIE

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

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektľonickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné

stľany povinné uvädzať ITMS2O14+ kód Projektu anázov Projektu podlä článku 2 odsek 2.l.

zmluvy. Zm|uvné strany sa zaväzujtl, Že v nevyhnutných pľípadoch môže mať takáto

komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné stľany budú v tomto pľípade pľe

vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe pouŽívať poštové adľesy uvedené v záth|aví

Zm|uvy o poskýnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom

6 zmÍuvy. ZmÍuvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať

v |istinnej podobe prostredníctvom dopoľučeného doľučovania zásielok alebo obyčajného

doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania

písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra;

takéto doľučenie Poskýovateľovi je moŽné výlučne v úľadných hodinách podatelhe

Poskytovate l'a zverej nených veľej ne pľístupným spôsobom.

4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.l tohto článku sa rozumie najmä

bežná komunikácia pľostredníctvom ITMS20I4+ (neýka sa elektronického podania v

ITMS20I4+, ktoľé je považované za podanie prostredníctvom Ústredného poľtálu verejnej

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

alebo komunikácia prostľedníctvom Úsffedného poľtálu verejnej správy (pričom zo strany

Poslqrtovatelh nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických

prostľiedkov vhodných na komunikáciu)' Písomnosť alebo zásielka doručovaná pľostredníctvom

evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude povaŽovaná za doručenú momentom odoslania v

ITMS2O I 4+ Zmluvnou stranou.

4.3 V prípade oznámenia, výzyy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako ,'písomnosť") sa za deÍl

doručenia Zmluvnej strane do elektľonickej schľánky prostľedníctvom Ústľedného poľtálu

VeľeJneJ správy podlä odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň

nasledujúci po k4lendárnom dni, kedy bola písomnosť uloŽená do elektronickej

druhej Zmluvnej stľany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
7
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4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej Strane v písomnej forme v listinnej podobe podl'a Zm|uvy

o poskytnutí NFP' s výnimkou návľhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontľoly

podl'a článku l2 odsek 2vZP, sa povaŽuje pľe účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doľučenú, ak

dôjde do dispozície druhej Zmluvnej stľany na adrese uvedenej v záhlaví Zmlwy o poskytnutí

NFP, ato aj v pľípade, ak adľesát písomnosť neprevzal, pľičom zadeť'l doľučenia písomnosti sa

považuje deň, kedy došlo k:

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

Zmluvnou Stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podl'a písm. c.,

b. odopretiu pľijatia písotnnosti, v prípade odopľetia prevziať písomnosť doľučovanú

poštou alebo osobným doľučením,

c. vráteniu písomnosti odosielatel'ovi' v pľípade vľátenia zásielky späť (bez olrl'adu

na pľípadnú poznámku,,adresát neznámy").

4'5 Návrh čiastkovej správy z kontľoly/návrh správy z kontľoly v zmysle článku l2 odsek 2YZP sa

považuje pľe účely Zm|uvy o poskýnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Pľijímatel'om.

Návľh čiastkovej správy z kontroly/návrlr správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2YZP sa

považuje pľe účely Zm|uvy o poskýnutí NFP za doručený aj v prípade' ak ho Prijímatel'

odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návľh čiastkovej spľávy z

kontľoly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímatel'a uvedenú v záhlaví

podl'a odseku 4.l tohto článku, pľípadne ak došlo k oznámeniu Zmeny adresy v súlade s

článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adľesu' povaŽujú sa tieto návrhy za doručené dňom

vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej spľávy alebo návrhu správy Poskytovatelbvi, aj keď

sa o tom Prijímatel' nedozvedel (fikcia doručenia). V pľípade odoslania návľhu čiastkovej

správy z kontroly/návrh správy z kontľoly v zmysle článku 12 odsek 2 vZP prostľedníctvom

Ústredného portálu verejnej spľávy Sa pre účely Zmluly o poskytnutí NFP dátum doručenia

dokumentu vzťahuje ku dňu elektronického doručenia dokumentu.

4.6 V prípade doručovania Spľárry o zistenej nezľovnalosti Prijímatelbvi prostredníctvom

ITMS20I4+, sa bude táto považovať za doľučenú momentom zverejnenia nezľovnalosti vo

veľejnej časti ITMS2O 14+.

4.'7 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri

slúžiacom na pľijímanie elektronickej pošty Zmluvnej Strany, ktorá je adresátom, teda

momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielatel'om príde potvrdenie o úspešnom

doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zm|uvne

strany výslovne súhlasia s tym, Že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za

doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou Stranou, ak táto Zmluvná stľana

nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektľonickej správy alebo momentom' ktorym

sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podl'a tejto zmluvy pokial' sa ju

Poskytovatel' pokúsi doručiť aj v listinnej podobe' Za úče\om realrizácie doručovania

pro stredn íctvom ma i l u, Zmluv ne strany sa zav äzujú'.

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto

formy komunikácie závazne pouŽívať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto

povinnosti bude zaťaŽovať tú Zmluvnú stranu, ktoľá oznámenie aktuálnych

údajov nevykonala aj v tom zmysle, Že zásielka doľučená na neaktuálnu e_

maiĺovú adresu sa bude povaŽovať na účely tejto Zmluvy o poskýnutí NFP za

riadne doľučenú.

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

doručovania,

)

/ĺ,r
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c' za|3zyečiť nastavenie teclrnického vybavenia (e-mailové konto), ktoľé budesplňať všetky paľametre pľe splnenie požiadavky ýkajúcej Sa potvrdenia
doľučenia elektľonickej spľávy, vrátane pripojených aotuň.ntou; ak to nie je
objektívne možne z technických dôvodäv, Zmluvná stľana, ktoľá má tento
technický problém, jeho existenciLl oznámi druhej Zmluvnej .,run"' v dôsledku
čolo y na ňu bude aplikovat'výnimka zpravidla o momente doľučenia uvedená
za bodkočiaľkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4'8 Prijímatel' je zodpovedný za riadne označetrie poštovej schľánky na účely písomnej
komun ikáci e Zmluv ný ch strán'

4'9 Zmluvne Stľany sa zaväzuju, že vzájomná komunikácia bude pľebiehat' v slovenskom jazyku.
Všetka dokumentácia pľedkladaná Pľijímatel'om v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFPalalebo sProjektom bude predkladaná vslovenskon jazyku avpľípade, ak bola vylrotovená
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Pľojektu a/alebo Zmluvyo poskýnutí
NFP je potrebný úradný pľeklad do slovenského jazyka. Ak io Poskytovatel'výslovne nevylúči
vo Yýzve alebo v Pľávnom dokumente, môŽe byt' predkladaná aj v ieskom jažyku bez potreby
úradného pľekladu. Poskytovatel' môže vo Yýzve alebo v Právnom dokumente umoŽnit,predkladat' uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potľeby úradnélro prekladu doslovenského jazyka.

4'10 Zmluvné stľany sa dohodli, že doručenie/pľedloženie spľávy' ľesp' Dokumentácie k Pľojektu
uvedenej v článku 4YZP je v nadväznostina Metodický pokyn CKo č. 15 moŽné vykonat,:
a. vyplnením fonnulára a jeho odoslaním prostľedníctvom ITMS2O14+ , bez podpisu

štatutáľneho oľgánu prijímatelh alebo splnomocnenej osoby v pľípade, ak formuláľ
v ITMS2ol4+ odošle štatutárny orgán prijímatel'a alebo splnomocnená osoba a súčasne je
to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozlrodnutím o schválení, ak je Ro a pľijímatel, tá istá
osoba (d'alej sa používa aj v prípade, ak je Ro a pľijímatel' tá isiá osoba pojem ,,zmluvao NFP")' V tomto pľípade pľijímatel' potvrdzuje správnosť údajov v monitá.ouacej spľáve
projektu jej odoslaním; alebo

b' v písomnej forme (tzn. v elektľonickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente,
alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním fonnuláľa
prostľedníctvom ITMS20 14+; a|ebo

c' vyplnením formulára a jeho odoslaním pľostredníctvom ITMS20I4+ azároveň, odoslaním
skenu podpísanej monitorovacej spľávy pľostľedníctvom evidencie Komunikácia vITMS2ol4+ (bez potľeby predloženia písomnej verzie monitorovacej spľávy) v pľípade, akje to v súlade so zmluvou o NFP'

ä

5.t

5. osoBITNÉ DoJBDNANIA

\t

Pľijímatel' sa zaväzuje predkladat' Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendáľnych
mesiacov počas Realizácie aktivít Pľojektu. Žiadost' o platĹu (s príznakom záverečná)Pľijímatel,
pľedloží najneskôľ do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, ato aj
za všetky zrealizované podporné Aktivity .

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovatel' nebude povinný poskytovat' plnenie podl,a Zmluvy
o poskytnutí NFP dovtedy, kym mu Prijímatel' nepreukáže spôsobom požadovarrým
Poskytovatelbm, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vzrrik platného zabezpečenia pohl'adávky (aj budúcej) Poskytovatel'a voči Pľijímatel,ovi,
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpččenia musí
zodpovedat'podmienkam uvedeným včlánku l3 odsek 1vZP. Zabezpečenie sa vykoná

,' vytlžiÍím niektoľého zo zabezpečovacích inštitútov podl'a slovenského právneho poľiadku,ktoý bude Poskýovatel' akceptovat', prednostne vo forme záloŽnebo práva vpľospeclr,^/
ŕ

ĺ--
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Poskytovatel'a za splnenia podmienok uvedenýclr včlánku l3 odsek l vZP. Ponúknuté
zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky rrvedené v tomto odseku 5.2 a podrnienky
analogicky aplikovatel'né na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek I vZP,
môže Poskytovatel'odmietnuť' Poskytovatel' je oprávnený realizovať svoje pľávo odmietnut'
ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo pľedmet
zabezpečenia, o ktorom predým Poskytovatel'vyhlásil, že ho nebude akceptovat', alebo ak
existuje iný závaŽný dôvod, pľe ktoý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej
výške nie je možné akceptovať a Poskýovatel' tento dôvod oznámi Prijímatel'ovi' -
Neuplatňuje sa

b) Zrealizovanie Vo podl'a zákona č.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a
doplnení niektorých zákonov (d'alej ako ''zákon o Vo'') alebo obstaľávaniatovarov, služieb
a stavebných prác podl'a podmienok uľčených Poskytovatelbm a stanovených v Právnych
dokumentoch v pľípadoch, ak Sa na obstaľávanie tovarov, služieb a stavebných pľác
nevzt'ahuje zákon o Vo, pľičom Pľijímatel' vyslovene súlrlasí s ým, že bude postupovať
spôsobom stanoveným zákonom o Vo, inými uplatnitel'nými právnymi pľedpismi
SR/pľávnymi aktmi EÚ a Právnymidokumentmi.

c) Poistenie pokrýajťrce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnotenélro v súvislosti
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktoý je zahrnuý v Žiadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložneho pľáva v prospech
Poskytovatel'a, ato za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 YZP, ak
Poskytovatel' nestanovil vo Výzve alebo v inom Pľávnom dokumente, že poistenie sa
nelyžaduje. - Neuplatňuje sa

d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými pľostriedkami na zrealizovanie
Projektu minimálne vo výške spolufinancovania opľávnených výdavkov Pľojektu
a celkovýclr Neoprávnených výdavkov Projektu podl'a podmienok stanovených
Poskytovatelbm v príslušnej Yýzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych
dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímatel'ov, ktoľí sú verejnoprávnymi
subjektarni pľeukazuje ým, Že výdavky podl'a tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte
Pľijímatelä na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce ľozpočtové
obdobie, ak takýto návľh existuje alebo by mal existovať podl'a aplikovatel'ných pľávnych
pľedpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zľiad'ovatel'a
Pľijímatel'a alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímatel'napojený finančnými vzt'ahmi.
Ak Yýzva pľipúšťa zrea|izovanie spolufinancovania opľávnených výdavkov Projektu
a celkových Neopľávnených výdavkov Pľojektu pľostľedníctvom Vecného pľíspevku,
podmienka podl'a tohto písmena d) je splnená, ak Prijímatel' pľeukáže pripravenosť
realizovat' Vecný príspevok na základe pľávne záväzných dokumentov tak, aby hodnota
Vecného príspevku, spôsob jeho realizácie a ostatné podmienky jeho reallzácie spĺĺali
podmienky opľávnenosti Vecného príspevku. _ Neuplatňuje sa

5'3 V zmysle ust. $ 40l obchodného zákonníka Prijímatel'vyhlasuje, že pľedlŽuje premlčaciu dobu
na prípadné náľoky Poskytovatel'a ýkajúce sa (a) vľátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti
alebo (b) kľátenia NFP alebo jeho časti, a to na l0 rokov od doby, kedy premlčacia doba zača|a
plynúť po prý raz.

5'4 Ak podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP udel'uje Poskytovatel'súhlas ýkajúci sa Pľijímatel'a alebo
Pľojektu, Zmluvné stľany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímatel'
pľávny náľok, ak právne predpisy SR alebo pľávne akty EU neustanovujú inak.

5'5 Ak v rámci Pľojektu dochádza k dodaniu tovarov, poskýnutiu služieb alebo vykonaniu
stavebných pľác po ulrľadení Preddavkovej platby Prijírnatel'om Dodávatel'ovi, spôsob a lehoý

ialposkytnutia alebo vykonania plnerria vyplývajú Zo zmluvy uzavretej medzi

I

l
t
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Prijímatel'om a jeho Dodávatel'om, pričom tieto nesmú byť v rozpoľe s pľavidlami stanovenými

Poskytovatel'om v Pľávnych dokumentoch (napr' v príručke pre Pľijímateľa).

6. ZMENA ZľĺLUVY

6j Prijímatel' je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi všetky Zmeny alebo skutočnosti,

ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zm\uvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie

ciel'a Projektu v zmysle článku 2 odsek 2'2 zm|uvy, alebo sa akýmkol'vek spôsobom ýkajú alebo

môžu ýkať neplnenia povinností Prijímatel'a zo Zm\uvy o poskynutí NFP vo vďahu k cieľu

Pľojektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 Zm|uvy '

Súčasne je Poskytovatel' opľávnený požadovať od Prijímatel'a poskytnutie vysvetlení' informácií,

Dokumentácie alebo iného dľuhu súčinnosti, ktoré odôvodnene povaŽuje Za potrebné pľe

pľeskúmanie akejkol'vek zá|eŽitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na opľávnené ýdavky
'Projektu, 

Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udľžaním ciel'a Projektu.

6.2 Zmlwne stľany sa dohodli na nasledovných podmienkach Z1neny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to

s ohl'adom na hospodárnosť a efektívnosť zmenovélro procesu' avšak aj s ohl'adom na skutočnosť,

Že Zm1uva oposkytnutí NFP je,tzv. povinne zverejňovanou zmluvou vzmysle $ 5a zákona č.

2l|l20oo Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov

(zákon o slobode infoľmácií) vznení neskorších predpisov (ďalej ako ,'zákon 2|112000 Z. z!'),

pričom zmena Zm|wy o poskytnutí NFP zahŕira aj zmenu Projektu, ktoý sa ľealizuje na pľávnom

základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) Zmena zmluvy a jej pľíloh (s výnimkou pľílohy č. 1 vZP) z dôvodu ich aktualizácie

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení,

Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych pľedpisov SR a pľávnych aktov EÚ, Systému

riadenia p,Šlr' a Systému finančného ľiadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovanélro

dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP' V prípade, ak sa v dôsledku Zmeny Pľávnych pľedpisov

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskýnutí NFP do

rozporu s Právnymi predpismi SR alebo pľávnymi aktmi EÚ, nebude sa naň pľihliadať

a postupuje sa podl'a článku 7 odsek 7.6 zm|uvy.

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

nariadenia, l.pl.-"ntueq;"t' nariadení, Na11d1í pre jednotlivý eŠIľ, právnych predpisov

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia pŠtp a Systému finančného riadenia po vykonaní

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena ýka
výslovného textu vZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktory bol

aktualizovaný), sa vykoná Vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovatel'a, ktoré zašle Prijímatel'ovi elektronicky,

spolu s odkazom na číslo, pod ktoým sú aktualizovane YZP uŽ zverejnené v Centrálnom

registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zm\wy o poskytnutí NFP v časti

Zmeny YZP zdôvodu ich aktualizácie podl'a tohto písmena b)'

c) Foľmálna zmena spočívajúca v údajoch ýkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné

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

na úhľadu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade

vystavenom Financujúcou bankou' na ktoý má bý vyplatený NFP podlä článku 13 odsek 1

VZP alebo iná zmena, ktoľá má vo vzťahu k Zrnluve o poskytnutí NFP iba deklaľatórny

účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatel'a, ku ktoľej dôjde na zák|ade všeobecne

záväzneho pľávneho predpisu, nie je Zmenou' ktorá pľe svoju platnosť vyžaduje Zmenu

Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto Zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej

Zm1uvnej strane spôsobom dohodnuým v článku 4 zmlulry a premietne sa do Zmluvy

A l o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady,
l'll'^ 

' Ĺto.,-i"t' zmenavyplýva' najmä výpis z obchodného ľegistra alebo iného registra, rozhodnutie

/rijímatel'a, odkaz na príslušný pľávny predpis a podobne'
I*.\r/ 1 11
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á\ V prípade menei vÝznamnÝch zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy'
v)'ľr

alebo ich Poskytovatel' pre zjednodušenie zahrnul do Pľávnych dokumentov týkajúcich sa

zmien pľojektov, Pľijímatel' je povinný Bezodkladrre oznámiť Poskýovatel'ovi spôsobom

dohodnuým v člárrku 4 zmluvy, Že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný poŽiadať

o Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formuláľi, ktoľý pre tento účel vydal Poskytovatel'

a ktoý sa využije pľe významnejšie zmeny podl'a písmena e) tohto odseku; povinnosť

oznámenia sa nevzťahuje na Zmeny vykonané Zo strany Poskytovatel'a. Podl'a tohto písmena

d) Sa postupuje aj v prípade zmien v ľozpočte Pľojektu, ktoľé boli iderrtifikované

Poskytovatel'om v ľámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Pľojekte' a to Za

podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej Zmene podl'a tohto písmena d). V pľípade takýchto

zmien sa Zmluvné stľany dohodli, Že postup dohodnuý pľe riešenie zmien iniciovaných

Poskytovatel'om podl'a ods. 6.13 sa nepouŽije a k oznámeniu Zmeny Prijímatel'om

nedochádza.

V pľípade, ak zmena, ktorú Prijímatel' oznámil Poskýovatel'ovi podl'a tohto písmena d) ako

menej významnú zmenu, nie je podl'a odôvodneného stanoviska Poskytovatel'a menej

významnou Zmenou' alebo ju Poskytovatel'nemôže akceptovať ziných ľiadne odôvodnených

dôvodov, Poskytovatel' je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímatel'a, ak toto svoje

odôvodnené stanovisko Pľijímatel'ovi oznámi. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznámenie

Prijímatel'a podl'a pľedchádzajúcej veý, Prijímatel' je opľávnený postupovať pľi Zmene

Zmluvy o poskytnutí NFP iba podl'a písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskýovatel'a

nevyplýva, že ide o Zmenu' pri ktorej sa podl'a Poskýovatel'a má postupovať podl'a iného

pľíslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovatel' neakceptuje oznámenie

Pľijímatel'a amá za to, že ide o Zmenu' pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovatel'

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

postupovať podl'a príslušného článku zmluvy a podl'a Pľíľučky pľe Prijírnatel'a. V ostatných

prípadoch Poskytovatel' informuje Prijímatel'a o výsledku zmenovélro konania formou

oznámenia, v ktorom konštatuje, že vza| Zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza

k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podl'a tohto písmena d) vykoná najneskôľ pri najbliŽšorn

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych

zmenách dohodnuté inak. Menej významnou Zmenou sa rozumie aj menej významná Zmena

Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej

významnú Zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia ýkajúce sa akceptácie takejto Zmeny

podl'a tohto písmena d), pľičom v prípade akceptácie takejto Zmeny sa dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskýnutí NFP sa povaŽujú najmä:

(i) zmena termínu Začatia realizácíe hlavných aktivít Projektu v poľovnaní s termínom

uvedeným v Pľílohe č.2 Zmlwy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej atebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktoľá nemá

vpl}zv na ľozpočet Pľojektu' ciel'ovú hodnotu Merateľných ukazovatel'ov Pľojektu ani na

dodržanie podmienok poskýnutia pľíspevku (napríklad Zmena výkresovej dokumentácie,

Zmena technických správ, Zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto

skupinu výdavkov za celi dobu realizácie Pľojektu, za podmienky neprekročenia

Celkových oprávnených výdavkov Projektu' Táto odchýlka nesmie mať za následok

zv'ýšenie výdavkov určených na Podpoľné aktivity pľojektu,

' (iv) odchýlky v rozpočte Projektu ýkajúcej sa oprávnených výdavkov výlučne v pľípade, ak

/-/' ide o zníženie výšky oprávnených qýdavkov a takéto zníŽenie nemá vplyv na dosiahnutie
ĺ ľt.: , ĺ/.ĺ ciel'a Pľojektu definovaného v článku 2 odsek z.2 tejto zmluvy.
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(v) zmena v jednotlivych položkách rozpočtu Projektu ďalebo ich bližšia špecifikácia, a to

podl'a ýsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vy'jadrených

v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Veľejného obstarávania,

(vi) predĺŽenie lehoý na začatie Vo na hlavné Aktivity Pľojektu v prípade, ak by s ním

Prijímateľ nezača|anido 3 mesiacov od účinnostiZm|lvy,

(vii) pľedĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu,

(viii) skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

Vpľípade menej významnej zmeny podl'a bodu (i) tohto písmena d) Prijímatel' je oprávnený

oznámiť posun termínu Začatia realrizácie hlavných aktivít Pľojektu aj opakovane.

Poskýovatel' je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín,

ĺež aký vyplýva zoznámenia Prijímateľa, pričom nový teľmín Zač,atia realizácie hlavných

aktivít Projektu podl'a akceptácie Poskytovatel'a nesmie bý skôľ ako 20 dní odo dňa

akceptácie Poskytovatel'a. Právne účinky menej ýznamnej Zmeny nastávajú podlä odseku

ó.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok kZmluve oposkýnutí NFP' ktoľého

predmetom by bola táto menej významná zmenu sa nevyhotovuje, avšak uvedenú Zmenu

eviduje Poskýovatel' do ITMS2O l 4+.

Pri menej ýznamnej Zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskýovatel' zapracuje

zmeny v položkách rozpočtu, vrátane ých, ktoľé súvisia s potvrdenou ex ante finančnou

opravou' podl'a čiastkovej správy alebo spľávy z príslušnej finančnej kontroly Veľejného

oĹstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvďažne upravenou ýškou
výdavkov), takto aktua|izovaný ľozpočet Pľojektu nahľá do ITMS20I4+ kProjektu, jeho

konečnú upľavenú podobu oznámi Prijímatelbvi. Vykonanie všetkých úkonov podl'a

predchádzajúcej veý pľedstavuje akceptáciu tejto menej významnej Zmeny. Výsledkom

akceptácie tejto menej ýznamnej Zmeny je aktualizovaný rozpočet Pľojektu azmena

výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve

o poskýnutí NFP Sa pre túto zmenu vykoná najneskôľ pred úhľadou Žiadosti o platbu

s príznakom závereénä, ak d'alej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie

Zmenou dotknuých Celkových oprávnených ýdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný

rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade ýsledkov príslušnej finančnej

kontľoly Veľejného obstaľávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto

finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímatel'vyjadrí námietky voči oznámenej

aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Pľijímatel' požiada

Poskýovatel'a o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom pľemietnutia

Zmeny v hodnote jednotlivych položiek rozpočtu Pľojektu ďalebo ich bližšej špecifikácie do

jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.ll tohto

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

V prípade menej významnej Zmeny podl'a bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvne stľany

osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej v'ýznamnej zmeny na zák|ade oznámenia zo

strany Pľijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu oproti

termínom vyplývajúcim z Pľílohy č. 2 Zmluvy o poskýnutí NFP alebo opľoti neskôr

zmeneným termínom' ak sa oznamuje pľedĺŽenie iermínov opakovane, dochádza k predíŽeniu

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

významnej zmeny. Vo vďahu ktejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8.

Pľávne účinky menej ýznamnej zmeny nastávajú podl'a odseku 6.l l tohto článku. Zmena

Zmluvy o poskýnutí NFP vo foľme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môŽe

vykonať najneskôr pľed úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

prípade meneJ vyznamneJ zmeny podl'a bodu (vll sa Zm luvné strany dohodl ze

lou tejto meneJ významnej zmeny na základe oznamenra zo strany Prrj ímateI'a

teľmínom

V

úceho skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti
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vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôľ zmeneným
teľmínom, dochádza ku skráteniu doby Realizácie hlavných aLiiuĺt Pľojektu v ľozsalru
vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP
vo foľme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykolrat' najneskôr pred
úhradou Žiadostio platbu s pľíznakom záverečná'

Ak dôjde v Pľojekte kzníženiu cielbvej hodnoty Meľatel1rého ukazovatel'a Projektu o 5oZ
alebo menej opľoti cielbvej hodnote Meľatel'ného ukazovatel'a Pľojektu, ktoľá bola schválená
v Žiadosti o NFP, takáto Zmenanie je pľedmetom postupov riešenia zmien podl,a tohto článku
zmluvy' Ak Poskytovatel' stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnost,
Prijímatel'a aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Pľijímatel' je povinný túto oznamovaciu
povinnost'plnit' spôsobom vyplývaj úcim z Pľávneho dokumentu Poskytovatel'a.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú Zmeny opísané v písmenách a) až d) a f1 tohto
odseku, sú r,1Íznamnejšírni zmenami Projektu (d'alej aj ako,,vÝznamneišie zmenY..) atieto je
možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Z'''l*^'rý"h strán vo forme
písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytrrutí NFP. Zmene Zmluvy
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny pľedchádza Žiadosť Prijímatel'a o Zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovatelbvi na foľmulári, ktoľý pľe tento účel vydal
Poskytovatel'.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímatel, oprávnený
podat' žiadosť o zmenu aj po uskuto čnení význaLnnejšej zmeny (odsek 6.9iohto článku _ ex-post zmeny) a v ktoých prípadoch je povinný tak uľobit' pred vykonaním samotnej
významnejšej zneny (ex-ante zmeny podl'a odseku 6.3 tohto článĹu). Významnejšou Zmenou
sa rozumie aj významnejšia zmena Pľojektu, ktoľá nemá vplyv na ,n"ní" ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Pľojektu sa vďahujú ustanovenia ýkajúcesa schválenia takejto zmeny podl'a tolrto písmena e), pričom pri schválení takejto Zmeny Sa
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevylrotovuje v pripade, ak schválen á zmenanemá vplyv
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

0 Podstatnú zmenu Pľoiektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 vZP, Pľijímatel,
oznamuje Poskytovatel'ovi Bezodkladne. Bez ohl'adu na zaslanú informáciu je vznik
Podstatnej Zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Pľojektu vždy spojený s povinnost'ou Prijímatel'a vľátiť NFP alebojeho čast' v súlade s článkom l0 vZP,a to vo výške' ktoľá je úmeľná obdobiu, počas ktorého
došlo k poľušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl,adom nachaľakter zmeny nie je možne určit' uvedené obdobie, počas ktorého došlo k poľušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmeľnosť k časovému hl,adisku sa
neaplikuje.

6'3 V prípade významnejšej zmeny podl'a odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktory sanevzt'ahuje postup uvedený vodseku 6.9 tohto článku, je Prijímatel'povinný požiadať o ZmenllZmluvy o poskytnutí NFP pľed vykonaním samotnej ,^ány alebo pred uplynutím doby, ku ktorejsa požadovaná zmena viaže, alebo pľed vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa mápľostľedníctvom vykonania zmeny odvrátit', to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcuv zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Pľedmet Pľojektu alebo záloh, ak nie je zálohsúčasne aj Pľedmetom
Pľojektu,

c) Meratel'ných ukazovatelbv Pľojektu, ak ide o zníženie ciel'ovej hodnoý o viac ako SYoopľoti
výške ciel'ovej hodnoý Meľatel'ného ukazovatel'a Pľojektu, ktoľá bola schválená v Žiadosti oNFP (podl'a Meľatelhých podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
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d) počtu alebo clrarakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Pľojektu, vľátane zmeny) ktorou sa navľhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Pľojektu
a zvýšenie pôvodnej schválerrej hodnoý Meratel'ných ukazovatel'ov Pľojektu v dôsledku
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Pľojektu pľi zachovaní podmienky
neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP'

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

D priamo sa ýkajúcej podmienky poskýnutia príspevku, ktorá vyplýva zYýzvy a spôsobu jej

splnenia Prij ímatelbm'

g) používaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktoľá je opľávnená v zmysle Yýrw,

i) Pľijímatel'a podt'a článku 2 odsek 4 vZP, ktorá musí byt' v súlade s podmienkamiYýzvy,

j) spôsobu spolufinancovaniaPľojektu

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímatel'a' alebo
v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu Zmenu ýkajúcu sa Projektu nemoŽno schválit'v prípade, ak predstavuje Podstatnú Zlnenu
Pľojektu. V prípade, ak Poskytovatel' zistí, Že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Pľojektu,
táto skutočnost'vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno I tohto článku.

ó.5 V prípade Zmeny podl'a odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v prípade, ak dôjde k pľemiestneniu mimo opľávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve;
uvedené sa nevzt'ahuje na premiestnenie záLohu, ktoľý nie je súčasne aj Pľedmetom Pľojektu.
Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej Zmeny Projektu v tomto prípade môŽu vyplývať z výkladu alebo
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej
Zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP.

6'6 V prípade zmeny podl'a odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny
v cielbqých hodnotách Meľatel'ných ukazovatel'ov Pľojektu s príznakom v súvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v ciel'oých hodnotách Meľatel'ných
ukazovatelbv bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám ciel'ových hodnôt Meratel'ných ukazovatel'ov
Pľojektu sa Zmluvné Strany dohodli, Že:

a) Pri Meratel'ných ukazovatel'och Projektu s príznakom Poskýovatel' pri posudzovaní
poŽadovanej Zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia ciel'ov,ých hodnôt ýchto ukazovatelbv
z hl'adiska identifikácie ľizík, ktoré boli pľedmetom analýzy pri pľedkladaní Žiadosti o NFP
a predložených dokumentov pľeukazujúcich skutočnosť, Že nedosiahnutie cielbvých hodnôt
Meratelhých ukazovatelbv Pľojektu s príznakom bolo spôsobené faktoľmi, ktoré Prijímatel'
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovatel' je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu
Meratel'ného ukazovatel'a Projektu s príznakom schváliť zníženie jeIro ciel'ovej hodnoty
v riadne odôvodnených prípadoch' pričom hodnota nesmie klesnút'pod hľanicu ...'...% oproti
jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V pľípade, ak je možné
akceptovať odôvodnenie Prijímatel'a o nedosiahnutí cielbvej hodnoý Meľatel'ného
ukazovateľa Pľojektu s príznakom a jeho navľhované zniženie neklesne pod minimálnu
hranicu podl'a písmena b) tohto odseku, Poskytovatel' zmenu schváli' čím dochádza
k akceptovaniu zníŽenej výšky ciel'ovej hodnoý Meratel'ného ukazovatel'a Projektu
s príznakom Zo stľany Poskýovatel'abez vplyvu na zníŽenie vyšky NFP. _ Neuplatňuje sa

b) Zniženie cielbvej hodnoty jednotlivého Meratel'ného ukazovatel'a Projektu s pľíznakom o viac

-. ako .'...%o oproti qýške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

}J/ nedosiahnutie ciel'a Projektu a ým Podstatnú zmenu Pľojektu z dôvodov uvedených v odseku
// ĺ/l.,---
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6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f; tohto článku. _
Neuplatňuje sa

c) Meratel'né ukazovatele Projektu bezpríznaku sú záväzne z hl'adiska dosiahnutia ich
plánovanej hodnoty. ZníŽenie cielbvej hodnoty jednotlivého Meratelhého ukazovatel'a
Pľojektu bez priznaku o viac ako 20 7o oproti jeho ýške, ktoľá bola uvedená v Schválenej
Žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a ým Podstatnú zmenu Projektu
z dôvodov uvedených v odseku 6'7 tohto článku a vyvoláva pľávne následky uvedené
v odseku 6.2 písmeno f; tohto článku. Schválenie Žiadosti o Zmenu' predmetom ktorej bolo
zníŽenie cielbvej hodnoty Meratelhého ukazovatelä Projektu bez príznaku' nemá žiadne
účinky vo vzt'ahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podl'a článku l0 odsek l
YZP a Pľijímatel' preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne
legitímne očakávanie ýkajúce sa výšky NFP, ktoľá mu bude vyplatená, ato zdôvodu
ľozdielov v podstate chaľakteľu Meratelhého ukazovatel'a Pľojektu bez príznaku oproti
Meratelhému ukazovatel'u Pľojektu s príznakom (podlä písmena a) tohto odseku).

d) Vo vďahu k finančnému plneniu Poskýovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primeľane k
zníŽeniu hodnoty Meratelhého ukazovatelä Projektu pľi dodľžaní minimálnej hľanice
a ostatných pravidiel uvedených v pľedchádzajúcich písmenách tohto odseku (vľátane
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vďahu k ým Aktivitám,
v ktoých pľichádza k dosiahnutiu znižovaného Meratelhého ukazovatelä Pľojektu v zmysle
článku l0 odsek I vZP avykoná zodpovedajúce zníženie ýdavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Meratelhého
ukazovatelä, qýška NFP sa zníži priamo úmerne kzníženiu cielbvej hodnoty Meratelhého
ukazovatel'a Pľojektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Meratelhých ukazovatelbv
Pľojektu' bez ohl'adu na to, o ktoý druh Meľatelhého ukazovatelä Pľojektu ide.

6.7 Y prípade zmeny podlh odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Pľojektu
najmä v pľípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktoľú sa má NFP
poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cielä v tom zmysle, že sa nedosiahne Žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný ciel' ako ten, ktoý vyplýval z podmienok, za splnenia ktoých bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne ciel'Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie ciel'a Projektu
môže mať významný negatívny vplyv tak ýzická ako aj funkčná Zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hl'adiska poľovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Pľojekt schválený a v akom bol
realizovaný ' Zmena sa posudzuje z hlädiska zmien fungovania Pľojektu v období UdrŽateľnosti
Pľojektu. Ak zmena Pľojektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má
uľčiý ľozsah, ktoý moŽno povaŽovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne
vplýva na dosiahnutie cielä Pľojektu, je daný zák|ad na to, aby takáto zmena bola považovaná za
Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Pľojektu v tomto prípade
môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej
časti definície Podstatnej Zmeny Projektu uvedenej v článku l odsek 3 vZP.

' 6.8 Zmluvne stľany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú
dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zm|uvy o poskýnutí NFP ýkajúce sa časového aspektu
Realizácie hlavných aktivít Pľojektu (napľíklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 YZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je moŽn e prediziť nad rámec maximálnej doby,
ktoľá pre realizétciu hlavných aktivít pľojektov vyplyva zYýzvy a ktoľá je uvedená pľi
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku l odsek 3 vZP, a ktorá nesmie

,presiahnuť 3l .12.2023. V ľámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít.- rf/ 
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projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu
predlžovať nazáklade oznámenia zmeny zo stľany Prijímatel'a.

b) Ak Prijímatel' neoznámipľedíženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej
uplynutím' výdavky, ktoré ľealizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu do akceptácie predÍženia doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu' sú oprávnenými
výdavkami iba v pľípade, Že Poskytovatel'akceptuje alebo schváli pľedmetnú Zmenu' Plynutie
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím
pôvodne dohodnutého teľmínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením
o pľedĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu.

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺŽenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak
z existujúcich dokladov, ktoých relevantnosť je nepochybná, wplý"la, že doba od
oznámenia Zmeny aŽ do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva
zYýzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Pľojektu v článku 1 odsek
3 vzP, je kľatšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu.
V takom prípade ide o podstatné poľušenie Zmluvy o poskýnutí NFP podlä článku 2 odsek
2-4 zmllvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP' Existujúcimi dokladmi podl'a prvej
veý tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom
znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odbome spôsobilej
osoby v príslušnom odvetví alebo odboľe. _ Neuplatňuje sa

6.9 V prípade ýznamnejších zmien, ktoľé nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímatel'
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskýnutí NFP najneskôr 30 dní pred predloŽenímŽiadosti
o platbu, ktorá ako prvázahÍňa aspoň niektoré v'ýdavky, ktoré sú požadovanou Zmenou dotknuté.
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímatel'a vyplývajúce mu Zo zákona o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len ''zákon o finančnej kontrole a audite'')
ýkajúce sa vykonávanía zák\adnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania
základnej finančnej kontroly vďahuje. oprávnenosť výdavkov podlieha kontľole podlä zákona
o finančnej kontľole a audite. osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť
žiadosť o Zmenu najneskôľ 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je
Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktoým sa vďahujú vykonané Zmeny zamietnuť.
V prípade zamietnutia qýdavkov podlä predchádzajúcej veý je Prijímatel' oprávnený do ďalšej
Žiadosti o platbu, po splnení vše-tlqých aplikovatelhých podmienok opľávnenosti, zahrnúť aj takéto
pôvodne zamietnuté ýdavky. Žiadosť o zmenu Zm|uvy o poskýnutí NFP, podávaná v zmysle
tohto odseku 6'9, sa vďahuje na nasledovné ýznamnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v ľozpočte Pľojektu ýkajúcej sa oprávnených ýdavkov, okrem
zníženia vyšky oprávnených ýdavkov a takéto zníŽenie nemá vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okľem menej ýznamných zmien.
Súčastbu žiadosti o Zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného foľmuláru
ýkajúceho sa žiadostio zmenu' ktoý vydáva Poskytovatel', aj nasledovné informácie/údaje:

(i) v prípade Zmeny vecného plnenia, ktoľého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Pľojektu, preukázanie súladu takejto ZÍneny s reŽimom zmien
dohodnuých v zmluve medzi Prijímatelbm a Dodávatelbm a s ustanovením
$ l8 zákona o Vo alebo $ 10a zákona č' 2512006 Z. z. o veľejnom obstaľávaní
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len ,,zákon č. 25/2006 Z'
2."),

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktoľého dôsledkom je navrhovaná zmena
v ľozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktoý k zmene došlo' osobitne
v pľípade' ak nepredstavuje prínos pľe Projekt' tj. ak nepredstavuje zlepšenie
oproti pôvodnému stavu Projektu,
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(iiD v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje

znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu,

konkľétne s ohl'adom na naplnenie podmienok podl'a písmena c) z definície
Podstatnej Zmeny Pľojektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP (vplyv na

povahu, ciele alebo podmienky rea|ízácie Projektu).

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

skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom

pľedstavuj ú qýznamnej šiu zmenu.

6.10 Žíadosť o zmenu zmluvy ýkajúcu sa ýznamnejšej zmeny podl'a odseku 6'3 ďa|ebo odseku 6.9

tohto článku musí bý' riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoľé stanovuje

Zmluva o poskýnutí NFP, inak je Poskytovatel' oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť' Poskýovateľ nie je povinný navľhovanej žiadosti Pľijímatel'a o Zmenu vyhovieť,

avšak rovnako nie je opľávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odopľieť v prípade, ak Žiadosť

o Zmenu spÍňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskýnutí NFP a podmienky

vyplývajúce z pľíslušného usmernenia k zmenám, ktoľé môže vydať a Zverejniť Poskýovatel'

na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu' Prijímatel' nie

je oprávnený rea|izovať pľedmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Pľojektu; ak by k realizácii

zmeny došlo, budú ýdavky súvisiace s takouto Zmenou považované za Neopľávnené ýdavky.
o výsledku posúdenia podanej žiadosti o Zmenu informuje Poskytovatel' Prijímatelä písomne.

V pľípade schválenia qýznamnejšej zmeny Poskýovateľ zabezpeéí vypracovanie návrhu

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoý bude upravovať Zmluvu o poskýnutí NFP v rozsahu

schválenej ýznamnej šej zmeny'

6.l 1 Právne účinky vo vďahu k oprávnenosti ýdavkov súvisiacich so Zmenou Projekfu nastanú:

a) pri menej qýznamnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podlh odseku 6.2 písmeno d) tohto

článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla'

b) pri menej ýznamnej zmene, ktorú Poskytovatel' neakceptuje podl'a odseku 6.2 písmeno d)

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

k jej neskoršiemu schváleniu Poskýovatelbm spôsobom pre v'ýznamnejšiu zmenu; v takom

pľípade právne účinky zmeny nastanú podlä typu ýznamnejšej zmeny buď podl'a písmeno c)

alebo podl'a písmena d) tohto odseku 6.l 1'

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

podl'a odseku 6.3 tohto článku) v kalendáľny deň odoslania Žiadosti o zmenu zo strany

Pľijímatel'a Poskýovatelbvi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň

vyplývajúci zo schválenia Žiadosti o Zmenu'

d) pri ýznamnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (qýznamnejšie zmeny

podl'a odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú vjednotliých odsekoch tohto článku 6 uvedené pľe jednotlivé dľuhy zmien osobitné

dojednania, schválená Zmena Zmlwy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP' ktorého návrh pripraví Poskytovatel' v súlade

' so schválenou Zmenou Zmluvy o poskýnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímatel'ovi'

6.13 Zmeny Zmlwy oposkytnutí NFP' ktoľé iniciuje Poskytovatel'aktoré nie sú osobitne ľiešené

v iných ustanoveniach Zm\uvy o poskýnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu

aktualizácie zmluvy a|ebo YZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na

základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP. Poskytovatel' môŽe

obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímatelbm a následne

dohodnuté znenie zaptacovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP alebo priamo pľipraviť návľh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
_t/), 

7poskytnutí 
NFP a zas|ať ho na odsúhlasenie Prijímatelbvi.
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ó' 14 Maximálna ýška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku

6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky Zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktoných pre Pľijímatelh vyplývajú pľáva

a povinnosti alebo ich Zmeny sú pľe Prijímatel'a záväzné, a to dňom ich účinnosti za
predpokladu ich Zverej nenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zm\uvy o poskýnutí NFP, ani na uzatvoľenie dodatku Zmluvy
o poskýnutí NFP bez pľedchádzajúceho schválenia zmeny' ktoľá je obsiahnutá v predmetnom

dodatku Zmluvy o poskýnutí NFP, nie je pľávny náľok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitoľovania

čisých príjmov v súlade s článkom 6l odsek 4 všeobecného naľiadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo kposkytnutiu celého NFP vsúlade sčlánkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné

Strany sa zaväzuj'ú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskýnutí NFP, ktoým sa upľaví článok 3
odsek 3.l zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na zák|ade metódy

finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery;

v prípade ak je rozdiel podlä predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktoý je ešte Poskýovateľ
povinný poskytnúť Prijímatelbvi, Zm|uvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve
o poskýnutí NFP' ktoým sa upľaví článok 3 odsek 3.l Zm|uvy o poskýnutí NFP a zostatok

ľozdielu je Prijímatel'povinný vrátiť podľa článku 10 odsek l YZP, alebo

b) ak uŽ bol poskytnuý celý NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.l Zmluvy o poskýnutí NFP zo
strany Poskytovatel'a, Prijímatel' je povinný vrátiť poskytnuý NFP alebo jeho časť podl'a

článku 10 odsek l vZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na

zéklade metódy finančnej medzery pri Žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou

finančnej medzery.

7. zÁwnnčNÉ UsTANovENIA

7. 1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu

Zmluvných stľán a účinnosť v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovatelbm v Centrálnom registri zmlúv. Ak
Poskýovatel' aj Pľijímatel' sú obaja povinnými osobami podl'a zákona č.2lll2000 Z.z. v takom

pľípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie

Zm|uvy o poskýnutí NFP Poslgĺtovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zveľejnenie

Zm|uvy o poskýnutí NFP zabezpeéí Poskýovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskýnutí
NFP infoľmuje Prijímatelä. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku

7.l sa rovnako vďahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskýnutí NFP sa uzatvŕĺa na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Pľijímatel' povinný pľedložiť

Poskýovatelbvi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 vZP a v prípade ak sa na Pľijímatel'a

nevzt'ahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích spľáv, končí platnosť

a účinnosť Zm|uvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s ýnimkou:

a. článku l0, 12 a |9 YZP, ktoých platnosť a účinnosť končí 3l. decembra 2028 alebo

po tomto dátume vyspoľiadaním finančných vďahov medzi Poskýovatelbm
a Prijímatelbm na základe Zmluvy o poskýnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu

k 31. decembru2028;

b. ých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoľé majú sankčný charakter pre prípad

poľušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímatel'a (zčlánkov l0, |2 a19 YZP),
s qýnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou

a účinnostbu pľedmetných článkov;
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(i) platnosť a účinnosť článku |9 vZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia

poslednej Následnej monitoľovacej správy a

(ii) platnosť aúčinnosť článku l0 vZP vsúvislosti svymáhaním štátnej pomoci

poskýnutej v rozpore s uplatnitel'nými pravidlami vyplývajúcimi z právnych

pľedpisov SR a právnyclr aktov EU končí uplynutím l0 rokov od schválenia

poslednej Následnej monitoľovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zm|uvy o poskytnutí NFP v ľozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách

a) aŽ c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku kZmluve

o poskytnutí NFP, t' j. len na zák|ade oznámenia Poskytovatel'a Prijímatel'ovi) v prípade' ak

nastanú skutočnosti uvedené v článku l40 všeobecného nariadenia o čas tľvania ýchto
skutočností'

.7.3. Ustanovením akélrokol'vek zástupcu oprávneného konať za Prijímatel'a, nie je dotknutá

zodpovednosť Prijímatel'a. Prijímatel' môže menovať len jedného zástupcu, ktoým môŽe byť

ýzická alebo právnická osoba' Ak prijímatel' koná podl'a tejto zmluvy prostľedníctvom

zástupcu, pľijímatel' alebo zástupca je povinný doľučiť poskýovatel'ovi dokument, zktoľého

vyplýva ľozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímatel'a.

7'4 Prijímateľ vyhlasuje, Že mu nie sú známe Žiadne okolnosti, ktoľé by negatívne ovplyľnili jeho

opľávnenosť alebo opľávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt' Nepľavdivosť tohto vyhlásenia Pľijímatel'a sa považuje

za podstatné poľušenie Zm|uvy o poskýnutí NFP a Pľijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho

časť v súlade s článkom l0 vZP.

7.5 Pľijímatel' vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k Žiadosti o NFP ako aj zaslané

Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pľavdivé a zostávajú účinné pri

uzatvoľení Zm|wy o poskytnutí NFP V nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia

Pľijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie ZmÍuvy o poskýnutí NFP a Pľijímatel' je

povinnývrátiťNFPalebojehočasťvsúladesčlánkoml0vZP.
'7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho

ľozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej

Zm|uvy o poskytnutí NFP' ale iba dotknutélro ustanovenia Zm|uvy o poskytnutí NFP. Zmluvné

stľany ,u u tuko* prípade zaväzuji bezodkladne vzájomným rokovaním nahľadiť neplatné

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, pľípadne vypustením takéhoto ustanovenia

tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení

Zmluvy o poskytnutí NFP.
'l.'t Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zm|uvy o poskýnutí NFP medzi Poskýovatel'om

a Prijímatel'om' s ohl'adom na ich právne postavenie, nespadá pod vďahy uvedené v $261

obchodného zákonníka, Zm|uvne stľany vykonali volbu pľáva podl'a $262 odsek 1 obchodného

zákonníka a ýslovne súhlasia, že ich zátväzkový vzťah vyp|ývajúci zo Zm|uvy o poskytnutí

NFP sa bude riadiť obchodným zákonnĺkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zm|wy

o poskýnutí NFP na úvodnej stľane. Všetky Spory' ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

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

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

odseky 3.3 a3'6 tejto zmluvy, d'alej vzájomnými zmierovacími rokovaniami adohodami.

V pľípade, že sa vzájomné spory Zmluvných stľán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov

podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia' Zmluvné strany budú

-- //) všetky spory vzniknuté zo Zmlwy oposkytnutí NFP, vrátane Sporov ojej platnosť, výklad
' Ul ĺ ,vlebš ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podl'a
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7.8

7.9

Prílohy:

právneho poriadku Slovenskej ľepubliky. V prípade spoľu sa bude postupovať podl'a ľovnopisu

uloženého u Poskýovateľa' S ohľadom na znenie tľetej veý $ 2 odsek 2 zák' é' 27811993 Z' z' o

správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Poskýovatel' ako Riadiaci oľgán koná v

mene štátu pľed súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zm|uvy o poslqĺtnutí

NFP, ktoré sa ýkajú majetĹu štátu, ktoqý spľavuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom

by mal bt' podl'a uvedeného zákonaalebo podl'a osobitných predpisov.

Zmluva o poskýnutí NFP je vyhotovená v 3 ľovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 ľovnopis a 2 ľovnopisy dostane Poskýovatel'' Uvedený

počet ľovnopisov a ich ľozdelenie sa ,onnuko vďahuje aj ĺa uzavretie každého dodatku

k Zmluve o poskýnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní

v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskýnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným

elektronickým podpisom.

Zm|uvné strany vyhlasujú, že si text Zm|uvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a

pľávnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné'

jasné, určité a ,rori^iiáľne, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne neqýhodných
"podmienok, 

podpisujúce osoby sú opľávnené k podpisu Zm\uvy o poskýnutí NFP a na znak

súhlasu ju podpísali.

Príloha č. 1
Pľíloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Všeobecné zmluvné podmienky

Predmet podpory NFP
Rozpočet Pľojektu
Finančné opľavy za porušenie pravidiel a postupov Vo

a]

Za Poskýovatel'a v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:
PhDr. Miriam Kováčikov á, generiina
spoločnosti

Za Pľijímatel'a v Šali, dňa: /s y ĺ o l 1

ľiaditelka sekcie sprostľedkovatel'ského oľgánu informatizácie

ĺ 6, 07. 202li=' ---;:--'r! .t I

! |-... ..-J ĺ
i r--i!"'ĺ l
I J'-]i- ' J\ --L tu-.' 'ĺ-'^j

\t\r'

r;!ľx,"7"elichý, ,9 mesta Šal'a
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2.

Pľíloha č. l Zmluvy o poskýnutí NFP

vŠEoBEcNÉ ZMLUvNÉ pouľĺnNKY K ZMLUvB o PosKYTNUTÍ
NENÁvRATNEHo FINANČNEHo PRÍsPEvKU

článok 1 vŠEoBECNÉ USTANovENIA

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako ,,YZP"), ktoré sú súčasťou Zmlwy
oposkytnutí NFP, bližšie upravujú prétva a povinnosti Zmluvných strán, ktoými sú na

strane jednej Poskýovateľ NFP a na Strane druhej Prijímatel' tohto NFP pri poskýnutí
NFP zo Strany Poskýovateľa Pľijímateľovi podl'a podmienok uvedených v Zmluve
o poskýnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskýovatel'om a Prijímatelbm sa riadia Zmluvou
o poskýnutí NFP' všetkými ostatnými pľávnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú
uvedené včlánku 3 odsek 3.3 zm|uvy a na ktoré Zm|uva oposkytnutí NFP odkazuje'

Zák|adný právny rámec upravujúci vďahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatel'om tvoria

najmä' ale nielen, nasledovné právne predpisy:

a) právne akty ľÚ:

(i) všeobecné naľiadenie'
(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
(iii) Implementačné nariadenia, ktoými sú jednotlivé vykonávacie naľiadenia alebo

delegované nariadenia;

b) právne predpisy SR:

(i) Zákon o príspevku z EŠIF,
(ii) Zákon o rozpočtoqých pravidlách,
(iii) Zákon o finančnej kontľole a audite,
(iv) obchodný zákonník,
(v) zákon č. 40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov (d'alej

len,,občiansky zákonník"),
(vi) zákon č. 358/2015 Z' z. o úprave niektoých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a

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

(vii) zákon é. 5''ĺ5ĺ200l Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len ',kompetenčný 
zákon").

(viii) zákon o Vo, zákon é.2512006 Z' z'
(ix) zákon o účtovníctve
(x) zákon é' 31512016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a

doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov.

Pojmy použité v ýchto VZP sú v nadväznosti na článok l odsek l.l zmluvy záväzné pre

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane qýkladových pravidiel obsiahnuých v článku l
odseky 1 .2 aŽ |.4 zm|uvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné stľany z definície pojmov

podl'a tohto odseku 3 sú rovnako závázné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach

Zmluvy o poskýnutí NFP.

Stľana 1z7l

3



Aktivita - súhrn činností realizovaných Pľijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenýrxi

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktiviý sa

členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, tj.
musí bý realizovaná v ľámci doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu, je vymedzená

vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, tj. vecne musia súvisieť

s hlavnými Aktivitami a podporovať ich rea|izáciu v zmysle Zm|uvy o poskytnutí NFP,

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkľétneho rnýsledku a má

definovaný výstup, ktor1ý pľedstavuje pridanú hodnotu pľe Prijímatelä ďalebo ciel'ovú

skupinuiužívatelbv výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak

z Pľávnych dokumentov nevypl;ýva osobitná úpľava v špecifických prípadoch. Ak sa

osobitne v Zmluve o poskýnutí NFP neuvádza inak' všeobecný pojem Aktivita bez

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

ARACHNE - je špeciťrcký nástľoj na hĺbkovú analýzu údajov s ciel'om určiť projekty

v rámci ľŠlľ nĺchylné na ľiziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktoný môže

zýšiť efektívnosť ýberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zistbvanie a

odhalbvanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila

Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne - najneskôr do siedmich pľacovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej

pľe počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zm|uvy o poskytnutí NFP
stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pľe počítanie lehôt platia pravidlá

uvedené v definícii Lehoý;

Celkové opľávnené výdavky ýdavky' ktorych maximálna výška vyplýva

z rozhodnutia Poskytovateľa, ktoým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú

vecný aj finančný ľámec pre vznik opľávnených qýdavkov, ak budú vynaloŽene

v súvislosti s Pľojektom na Realizáciu aktivít Pľojektu. Vecný rámec Celkových

oprávnených ýdavkov ľešpektuje pravidlá vypl;ývajúce zNariadení kjednotliqým EŠIF,

z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Yýzvy a z

prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná

terminológia ,,ýdavkyo', ato aj pľe ,,náklady" v zmysle zákona č,.43|12002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších pľedpisov (ďalej aj ,,zákon o účtovníctve");

Centrálny kooľdinačný oľgán alebo CKo - v podmienkach Slovenskej republiky plní

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja

a infoľmatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy

určeným $ 6 odsek l zákona opríspevku zBŠr'aje zodpovedne za efektívnu aúčinnú

koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných

fondov v ľámci Partnerskej dohody;

CeľtiÍikácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a oveľitel'nosti ýdavkov
vo vzťahu k systému ľiadenia a kontroly pľi realizácii príspevku z euľópskych

štrukturálnych a investičných fondov;

CertiÍikačný orgán alebo Co - národný, regionálny alebo miestny verejný oľgán alebo

subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán

plní úlohu oľgánu zodpovedného za kooľdináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do

systému finančného ľiadenia, Vypracovanie účtov, vypracovanie Žiadostí o platbu a ich

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie

finančných vďahov (najmä Z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Euľópskou

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé pľogramy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy ceľtifikačného oľgánu Ministerstvo

financií SR;

čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia)

zýsenymi o pľípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami

Projektu v ľámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie pľojektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas

prevádzkov ej fázy Pľojektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoľiadna

údržba);

Deň - dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskýnutí NFP nie je výslovne

uvedené žeide o kalendárny deň;

Dokumentácia akákol'vek informácia alebo súbor informácií zachytene

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového

súboru ýkajúce sa ďalebo súvisiace s Projektom;

Dodávatel'_ subjekt, ktoý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na zák|ade

u,'rl"dkou Vo alebo iného dľuhu obstarávania' ktoré bolo v ľámci Projektu vykonané

v súlade so Zmluvou o poskýnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania pľedmetu plnenia - doklad alebo viaceľo

ooŕtaaou v listinnej podobe, v ktoých sa úvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu

dodania pľedmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímatel' nimi pľeukazuje dodanie tovarov,

poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktoých reaLizácia bola uhľadená na

zák|ade Preddavkovej platúy uhradenej Zo strany Prijímatel'a Dodávatelbvi aktoľá bola

zo strany Poskyovatéľä uhiadená Prijímatelbvi i prostľiedkov EŠIF a štátneho rozpočtu

na spolufinancovanie v príslušnom pomeľe;

EKs - elektronický kontraktačný systém, ktoý sa využíva na podlimitné postupy

zadáv ania zákazíek s vyu Žit í m e l e ktľon ické ho tľhov i s ka

EÚ - znamená Európska Únia' ktorá bola foľmálne konštituovaná na zák|ade Zmluvy

o Európskej Unii;

Euľópske štľukturálne a investičné fondy alebo EšIF _ spoločné označenie pľe

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky

potnoľrospodáľsky fond pľe rozvoj vidieka a Euľópsky námorný a rybársky fond

Euľópsky úrad pľe boj pľoti podvodom alebo oLAF EK - je úrad, ktoľého cieľom je

chrániť finančné záujmy EU' bojovať pľoti podvodom, korupcii a všetkým ďalším

nezákonným aktivitám, vľátane zneuŽitía úradnej moci v rámci európskych inštitúcií,

prostrednictvom výkonu interných a exteľných administratívnych vyšetľovaní;

Bx ante finančná opľava - zníŽenie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení

poľušenia právnych pľedpisov SR alebo právnych aktov EU, najmä v oblasti verejného

obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava - Poskýovatel' identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale uýška navrhovanej finančnej

oprurry .oz" uyľ upravená v nadväznosti na ýsledok prebiehajúceho skúmania iného

orgánu (napr' kontrotu uvo). Potvľdená finančná oprava - Poskýovateľ identifikuje

poiušenie právnych pľedpisov SR alebo právnych aktov EU, uplatní finančnú opravu

a k tomuto momentu * n"uiuž" prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoľé by mohlo mať

vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy' resp. konanie bolo ukončené a finančná
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oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného oľgánu (napr. kontľola
uvo).

Financujúca banka _ banka, ktoľá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na
financovanie časti oprávnených výdavkov ďalebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov
Projektu a s ktorou má Poskýovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe
medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia - leasingová spoločnosť, ktoľá poskytuje peňaŽné prostriedky
Prijímatel'ovi na financovanie oprávnených ýdavkov ďalebo aspoň častiNeoprávnených
výdavkov Projektu a s ktorou má Poskýovateľ uzavretú Zmluvu o spolupľáci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými
spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt
a súčasnou hodnotou čistého pľíjmu (zr1ýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoý
investície). Vyjadľuje časť investičných nákladov na Pľojekt, ktoré nemôžu byt'

financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Pľojektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako
tento pojem (ukončenie reairizácie projektu) používa Systém riadenia pŠlp a súčasne
v zmysle Systému finančného ľiadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Pľojektu
označuje ako ,,ukončená opeľácia") - nastane dňom' kedy po zrealizovani všetkých
Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných
podmienok:

a) Prijímatel' uhradil všetky oprávnené vydavky všetkým svojím Dodávatelbm
a tieto sú pľemietnuté do účtovníctva Prijímatelä v zmysle príslušných
právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP
a

b) Prij ímateľovi bol uhrade ný l zúčtov aný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o ľealizácii aktivít Pľojektu - formulár, v ITMS2014*, prostredníctvom
ktoľého Prijímatel' oznamuje Poskýovatel'ovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných
aktivít Pľojektu a infoľmáciu o dátume začatia a ukončenie rea|izácíe podporných aktivít
Pľojektu;

Implementačné naľiadenia _ nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktoými sa stanovujú podľobnejšie pravidlá a

podmienky uplatnitel'né na vykonanie ľôznych oblastí úpravy podl'a všeobecného
nariadenia;

Iné peňažné príjmy _ ide o akékol'vek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch

nespadajúcich svojim objemom alebo charakteľom pod článok 6l všeobecného
nariadenia;

Iné čisté peňažné pľíjmy pľedstavujú rozdiel iných peňažných príjmov
a prevádzkových výdavkov počas obdobia rea|izäcie Pľojektu. Prijímatel' má povinnosť
ich monitorovať (v záveľečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňaŽne príjmy
vývorené v období Realizácie Pľojektu od oprávnených ýdavkov Projektu, a to
najneskôr pľi predložení záverečnej Žiadosti o platbu Prijímatelbm, ak tieto pľíjmy neboli
zohl'adnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola zníŽená už na začiatku Projektu;

lĺ
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IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS20t4+ - infoľmačný systém, ktoý zahrňa

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. obsahuje údaje, ktoľé sú

potľebné na transparentné a efektívne ľiadenie, finančné ľiadenie a kontrolu poskytovania

pľíspevku. Pľostredníctvom ITMSz}l4+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi

v infoľmačných systémoch Európskej kornisie uľčených pre spľávu európskych

štľukturálnych a investičných fondov a s inými vnútľoštátnymi informačnými systémami

vrátane ISUF, pre ktoý je zdrojoqým systémom v rámci integľačného rozhraniai

Jednotná pľíľučka pľe žiadatel'ov/prijímatel'ov upľavujúca kontľolu vo 
^

obstaľávania _ je v zmysle Systému riadenia EŠIF závazným riadiacim dokumentom

vydaným v záujme zavedenia jednotných pľavidiel abezýhradného zosúladenia pľavidiel

uľčených pre Žiadate|'ov/pľijímatelbv s pľavidlami určenými Systémom riadenia pŠIr' a

metodickými pokynmi a vzoľmi CKo za oblasť Vo a obstarávania.

Komisia alebo EK- znamená Euľópsku Komisiu;

Kontľolovaná osoba - osoba u ktoľej sa vykonáva kontľola oveľovaných skutočností
podl'a zákona o pľíspevku z pŠIp a finančná kontrola alebo audit podl'a zákona

o finančnej kontľole a audite, pričom vo vďahu k zákonu o finančnej kontľole a audite

ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota _ ak nie je v Zm\uve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktoľom došlo ku skutočnosti

uľčujúcej začiatok lehoty. Lehoý určené podl'a dní začínajú plynúť prvym pracovným

dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti uľčujúcej

zač,iatok lehoý. Lehoty určené podl'a ýŽdňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím

toho kalendáľneho dňa, ktoý sa svojím označením zhoduje s dňom, ked' došlo k
skutočnosti uľčujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa

končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo

na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č.24lĺ1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskoľších pľedpisov,je posledným dňom

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pľe Prijímatel'a zachovaná, ak sa posledný deň

lehoý podanie podá osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú

prepravu' ak nie je v Zmluve o poskýnutí NFP uvedené inak. V prípade elektľonického

pľedkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pľe Pľijímatel'a lehota zachovaná' ak sa
posledný deň lehoý doručí emailová spľáva v zmysle článku 4 zmluvy, ľesp' ak ide o

predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie

písomnosti, resp. Dokumentácie do elektľonickej schránky Zmluvnej stľany v posledný

deň lehoty. V prípade elektronického pľedkladania dokumentácie prostredníctvom

Ústredného poľtálu verejnej správy Sa Za moment, od ktorého začína plynúť lehota,

považuje deň elektronického doručenia dokumentu' ak nie je dohodnuté v konkľétnom

pľípade inak;

Meľatel'né ukazovatele Pľojektu _ záväzná kvantifikácia ýstupov a ciel'ov, ktoľé majú

bý dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Pľojektu

je dôleŽité z pohlädu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktoými sa

zabezpeči dosahovanie ciel'ov na úľovni oP. Poskytovatel' zahrnie do Výzvy návrh

meratel'ných ukazovatel'ov, z ktorych Prijímatel' zahmie do Žiadosti o NFP všetky alebo

niektoré meľatel'né ukazovatele, za ktoých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímatel'

zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich
plnenie, ľesp. udrŽanie v rámci obdobia Udľžatel'nosti Projektu. Meľatelhé ukazovatele
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Projektu odzrkadl'ujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, pľiľadzujú sa
k hlavným Aktivitám Projektu av zäsade zodpovedajú qýstupu Projektu. Meratel'né
ukazovatele Pľojektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v ľozsahu,
v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskýnutí
NFP uvádza pojem Meratelhý ukazovatel' Projektu vo všeobecnosti, bez označenia ,,s
príznakom" alebo,,bez príznaku",zahŕňa takýo pojem aj Meľatelhý ukazovatel'Projektu
s príznakom aj Meľateľný ukazovatel' Proj ektu bez príznaku;

Meľateloný ukazovatel' Pľojektu s príznakom - Meratelhý ukazovatel' Projektu,
ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvnitelhé externými faktormi a ktoých
dosahovanie nie je plne v kompetencii Pľijímatel'a. Nedosiahnutie plánovanej hodnoý
Meratel'ných ukazovatelbv Projektu s príznakom v ľámci akceptovatel'nej miery odchýlky
pri pľeukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo
vďahu k Prijímatelbvi pľi splnení podmienok podl'a článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meľatel'ný ukazovatel' Pľojektu bez príznaku _ Meratel'ný ukazovatel' Projektu,
ktoľého dosiahnutie je záväzne z hl'adiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoý, pričom
akceptovatelhá miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej
zodpovednosti vyplýa z článku 10 Y ZP ;

Mieľa finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných
investičných ýdavkoch;

Monitoľovací výboľ _ orgán zľiadený riadiacim orgánom pľe pľogram v súlade
s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktoý skúma všetky otázky
ovplyvňujúce ýkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti.
Monitorovací qýboľ poskytuje konzultácie, skúma a schval'uje všetky návrhy ľiadiaceho
oľgánu na zmenu programu. Monitoľovací qýboľ pre progľam v ľámci cieľa Euľópska
,hzemná spolupráca zriad'ujú členské štáý zúčastnené na pľograme a po dohode
s riadiacim orgánom aj tretie kľajiny, ktoré pľijali pozvanie zúčastniť sa na pľograme;

Nariadenie 1300 - naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktoqým sa zrušuje naľiadenie Rady (ES) é. 108412006;

Naľiadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. l30l/20|3 o
Euľópskom fonde ľegionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach ýkajúcich sa cielä
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktoým sa zrušuje nariadenie (ES) č. l080/2006;

Naľiadenie 1302 - nariadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č. I302l2Ol3, ktoým
sa mení nariadenie (ES) č. |082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce
(EZUS), ak ide o vy'jasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto
zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho paľlamentu a
Rady (EU) č. l3o3l20lr3, ktoým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
polhohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Euľópskom námornom a rybárskom fonde
a ktoým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Euľópskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktoým sa zrušuje naľiadenie Rady (ES) č. l083/2006;

Naľiadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. l3}4/20l3 o
Európskom sociálnom fonde a o zľušení naľiadenia Rady (ES) č. l08l/2006;
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Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č,' 508l2ol4 zo dňa l5.

mája 2014 o Európskom námoľnom a rybárskom fonde a zrušení naľiadení Rady (ES) č.

232812003, (ES) č. 86112006, (ES) č. 1198ĺ2006 a (ES) č. 79|lz007 a nariadenia

Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č. l255l20l|;

Naľiadenia k jednotlivým euľópskym štľukturálnym a investičným fondom alebo

naľiadenia k jednotlivým ľŠlľ _ zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskýnutí NFP
nariadenie l300, nariadenie l30l, naľiadenie 1302,nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 201811046 _ Naľiadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)

č.2ol8l1046 z I8.júla 2018, o rozpočtoých pravidlách, ktoré sa vďahujú na všeobecný

rozpočet Únie, o ž."n" nariadení (EU) č. 129612013, (EU) č. l30ll20l3, (EU) č.

lgollzols,(EU) č. l304l20l3,(EU) č. l3)gl2ol3,(EU) č. |31612013, (EU) č. 2z3l20l4,
(EU) č. 283l2o!4 a rozhodnutia č. 54Il20l4lEU a o a zľušení naľiadenia (EÚ' Euratom)

é. 2966/2012;

Nenávľatný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných pľostľiedkov poskýnutá

pľijímatelbvi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajtrca zo Schválenej žiadosti o NFP,
podl'a podmienok Zm|uvy o poskýnutí NFP' z verejných prostriedkov v súlade s platnou

pľávnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole

a audite a zákonom o rozpočtových pľavidlách). Maximálna výška NFP vyplýva

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a pľedstavuje uľčité % z Celkových

oprávnených qýdavkov vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Pľojekt v súlade

s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité o/o zo Schválených

opľávnených ýdavkov vzhl'adom na intenzitu pomoci pľe Pľojekt v súlade

s podmienkami Yýmy a po zohlädnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zm|uvy

o poskýnutí NFP; ýška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako

výška maximálnej výšky NFP.

Neopľávnené výdavky _ výdavky Projektu, ktoľé nie sú oprávnenými výdavkami; ide

najmä o ýdavky, ktoľé sú v ľozpoľe so Zmluvou o poskýnutí NFP (napľ. vznikli mimo

obdobia opľávnenosti ýdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na

spolufinancovanie z prostriedkov oP Integľovaná infľaštruktúra, nesúvisia s činnosťami

nevyhnutnými pľe úspešnú reďrizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými

podmienkami pre oprávnenosť ýdavkov definovaných v článku 14 vZP), sú v rozpoľe s

podmienkami príslušnej Yýny alebo sú v rozpore s pľávnymi predpismi SR a právnymi

aktmi EU.

Nezľovnalost'- akékoľvek poľušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva

ýkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohl'adu na to, či pľávna povinnosť bola pľemietnutá

do Zmluvy o poskýnutí NFP' pľičom uvedené poľušenie vyplýva z konania alebo

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom

čoho je alebo by mohol byt' negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaŽením

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely spľávnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Euľópskeho parlamentu a Rady (EU) č.

l3o3ĺ2ol3 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom

nezrovnalosť ľozum ie aj podozren ie z nezr ov nalosti;

okolnost' vylučujúca zodpovednost' alebo ovz - prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti' ak

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná stľana túto prekáŽku alebo jej následky

odvľátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekáŽku pľedvídala.
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Učinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obme dzene iba na dobu, pokial' trvi{
prekážka, s ktoľou sú tieto účinky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej stľany nevylučuje
prekáŽka, ktoľá vznikla zjej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá
udalost' je oYZ, sa použije ustanovenie $374 obchodného zákonníka a ustálené výklady
a judikatúľa k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktoľá má byť oYZ, musí spÍňat' všetky nasledovné
podmienky:

(i) dočasný charakteľ prekážky, ktoý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti
zo závázku po uľčitú dobu, ktoré inak je možné splnit' a ktoľý je základným
ľozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemoŽnosti plnenia, kedy
povinnost' dlžníka zanikne, s ohlädom na to' Že dodatočná nemožnosť
plnenia mátĺvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí bý nezávislá od vôle
Zmluvnej Strany, ktoľá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iiD musí mat' takú povahu , že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to
bez ohl'adu na to, či ide opľávne prekáŽky, príľodné udalosti alebo d'alšie
okolnosti vis maioľ,

(iv) neodvľátitelhost', v dôsledku ktoľej nie je možné rozumne predpokladať, že
Zmluvná stľana by mohla túto prekáŽku odvľátit' alebo prekonať, alebo
odvrátit'alebo pľekonať jej následky v ľámci lehoý, po ktoľú OYZtrvá,

(v) nepľedvídatel'nost', ktorú možno považovať za preuk ázanu, ak Zmluvná
stľana nemohla pri uzavľetí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že
k takejto prekážke dôjde' pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce
zo všeobecne-záväzných právnych pľedpisov SR alebo priamo účinných
právnych aktov EÚ sú alebo majú bý každému známe.

Za oYZ na Strane Poskýovatel'a sa považuj e aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za oYZ
sa nepovažuje plynutie lehôt vrozsahu, ako vyplývajú zprávnych predpisov SR
a pľávnych aktov EÚ;

Opakovaný - vyskyt uľčitej identickej skutočnosti najmenej dvakľát;

Opľávnené výdavky - ýdavky, ktoľé skutočne vznikli a boli uhľadené Prijímatel'om
v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu' v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺĺajĺ
pravidlá opľávnenosti v'ýdavkov uvedené v článku 14 YZP; s ohl'adom na definíciu
Celkových opľávnených qýdavkov, výška oprávnených qýdavkov môže byt rovná alebo
nižšia ako vyška Celkových opľávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako
výška Schválených oprávnených výdavkov;

oľgán auditu - náľodný' ľegionálny alebo miestny orgán veľejnej moci alebo subjekt
verejnej správy, ktoqŕje funkčne nezávislý od riadiaceho oľgánu a certifikačného oľgánu.
V podmienkach Slovenskej ľepubliky plní úlohy oľgánu auditu Ministeľstvo financií SR,
okľem orgánu auditu určeného vládou SR;

orgán zapojený do riadenia, auditu a kontľoly BŠIF vľátane finančného ľiadenia -je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivym EŠIF, príslušnýIni
uzneseniami vlády SR jeden alebo viaceľo z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

'Ť
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c) cKo,

d) Cer1ifikačný oľgán,

e) Monitoľovací qýboľ,

f) orgán auditu a spolupľacujúce orgány,

g) orgán zabezpečujuciochľanu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych pľincípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Spľostredkovatel'ský orgán;

Platba - finančný prevod prostriedkov, príspevku alebojeho časti;

Podozľenie z podvodu _ nezrovnalosť' ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho

konania na vnútroštátnej úrovni s ciel'om zistiť existenciu úmyselného správania, najmä

podvodu podl'a čl. l ods. l písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy

o Európskej únii o ochľane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie

z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podl'a zákona é. 30012005 Z. z.

trestný zákon v znení neskoľších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného

na zák|ade 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 Pľojektu - mávýznam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia,

ktoqŕ je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskýnutí NFP (napr. článok 6 zm|uvy,

článok 2 odsek 3 aŽ 5 VZP, článok 6 odsek 4vZP) a ktoý môže byť predmetom výkladu

alebo usmernení uvedených v Pľávnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKo,
Riadiacim oľgánom, Sprostľedkovateľským oľgánom alebo iným, na to oprávneným

subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený '

Podstatná Zmena Pľojektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo

investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatiareal'izácie hlavných aktivít Projektu

do uplynutia piatich ľokov od Finančného ukončenia Pľojektu alebo do uplynutia obdobia

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

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

a) skončeniu alebo pľemiestneniu výľobnej činnosti mimo oprávnené miesto

realizácie Projektu, tj. dôjde k porušeniu podmienky poskýnutia príspevku

spočívajúcej v opľávnenosti miesta rea|izácie Pľojektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry' ktorá poskytuje Pľijímatel'ovi alebo

tľetej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to' či ide

o súkľomnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej Zmene Pľojektu' ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo

podmienky jeho realizácie, v porovnaní so Stavom, v akom bol Projekt

schválený.

Podstatná zmena nastane aj vprípade, ak vobdobí l0 ľokov od Finančného ukončenia

Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ,

okrem prípadu, ak Prijímatel'om je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci,

obdobie l0 rokov nahradí doba platná nazák|ade pľavidiel o štátnej pomoci.
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V prípade, ak sa pľíspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou

Projektu nie je investícia do výľoby, ani investícia do infľaštľuktúry, Podstatná Zmena

Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podl'a uplatnitelhých

pravidiel o štátnej pomoci a ked' sa v ich pľípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť

v rámci obdobia stanoveného v ýchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pľe pľojekty geneľujúce pľíjem _ predstavuje Zmenu,

v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy' ktoľá spôsobí zmenu (pokles) Miery

finančnej medzery o l0% a viac opľoti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pľacovný deň - deň, ktoým nie je sobota, nedel'a alebo deň pľacovného pokoja v zmysle

zákona é. 24111993 Z' z. o štátnych sviatkoch, dňoch pľacovného pokoja a pamätných

dňoch v znení neskorších pľedpisov;

Pľávny dokument, z ktoľého pľe Pľijímatel'a lyplývajú pľáva a povinnosti alebo ich

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatľenie' usmernenie, ľozhodnutie alebo

akýkol'vek iný právny dokument bez ohl'adu na jeho názov, pľávnu formu a procedúľu

(postup) jeho vydania alebo schválenia' ktoqý bol vydaný akýmkol'vek oľgánom

zapojeným do ľiadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia ďalebo ktoý
bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Naľiadeniami

k jednotliým EŠIF' to všetko vždy zapodmienky, že bol Zverejnený;

Pľávne pľedpisy alebo pľávne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕťlajíl

primárne pramene pľáva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie,

pľipojené k zmluvám; dohody o pľistúpení k EU; ale aj akty, ktoré pľijíma Euľópska ľada

s ciel'om zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pľamene práva EU (nariadenia,

smernice' rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumený, z ktoných

vyplývajú práva apovinnosti, ak boli Zverejnene v Uľadnom vestníku EÚ;

Pľávne pľedpisy SR _ všeobe cne záv ázné pľávne predpisy Slovenskej republiky;

Pľebiehajúce skúmanie - prebiehajúce posudzovanie súladu poskýovania pľíspevku

s právnymi predpismi SR a EU a inými pľíslušnými podzákonnými pľedpismi, resp.

zmluvami vykonávané ľiadiacim oľgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo

inými vecne pľíslušnými orgánmi SR a EU (napr. Úrad pre verejné obstarávanie,

Protimonopolný úrad' Euľópska komisia atď.) zdôvodu vzniku pochybností o správnosti,

oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly),

overovania (ceftifikačného oveľovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce

skúmanie, ato aŽ do momentu, pokial' neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti

alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje Vypľacovaným návrhom

správy alebo návľhom zistení.

Pľeddavková platba _ úhrada finančných pľostriedkov zo strany Prijímatelä v prospech

Dodávatel'a vopred, tj. pred dodaním dohodnuých tovaľov, poskýnutím služieb
alebo vykonaním stavebných prác; v beŽnej obchodnej pľaxi sa používa aj pojem ,,zá|oha
alebo pľeddavok" a pre doklad, na zák|ade ktoľého sa úhrada ľealizuje sa používa aj

pojem ,,zá|ohová faktúra alebo pľeddavková faktúra";

Pľedmet Pľojektu _ hmotne zach5,titel'ná (zaznamenatel'ná) podstata Projektu (po

Ukončení reaĺizácie hlavných aktivít Pľojektu sa označuje aj ako hrnotný výstup realizácie

Projektu), ktorej nadobudnutie, rea\izácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktiviry

opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môŽe ísť napríklad o stavbu, zariadenie,
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dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo pľávo, pričom jeden Pľojekt môŽe

zahÍňať aj viaceľo Pľedmetov Projektu;

Pľeklenovací úveľ - peŕlaŽné pľostriedky poskytované Financujúcou bankou

Prijímatelbvi, ktoré svojim účelom slúžia Pľijímatelbvi na pľeklenutie určitého

ekonomického obdobia na zák|ade takej zmluvy o úveľe, z ktoľej je z jej názvu na jej

pľvej strane zrejmé, Že ide o preklenovací úveľ;

Pľioľitná os - jedna z priorít stľatégie v oP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom

súvisiacichoperácií(aktivít)skonkrétnymi,meratefuÍmiciel'mi.VpľípadeEurópskeho
námoľného a rybárskeho fondu sa pod prioľitnou osou rozumie Prioľita Únie.

Príručka pľe Pľijímatel'a - je v zmysle Systému riadenia EŠIF zátvazným riadiacim

dokumentón, ktoý vydáva Poskýovatel'a ktory pľedstavuje procesný nástľoj popisujúci

jednotlivé fázy implementácie projektov;

Pľojekt geneľujúci pľíjem _ v zmysĺe článku 6l odsek l všeobecného nariadeniakaždý

pľojekt zahrňujúci investíciu do infľaštľuktury, ktorej používanie je spoplatnené a priamo

Ĺ.uáene užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo pľenájom pozemkov

alebo stavieb, alebo každé poskytovanie sluŽieb za poplatok. V zmysle článku 61

všeobecného naľiadenia sa tieto pľojekty delia na projekty' kde:

a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného

nariadenia. V takom prípade projekty majú spľacovanú Finančnú analýzu pre

referenčné obdobie, ktoým je obdobie Realizácie Pľojektu ako aj obdobie

UdrŽatelhosti Projektu. Počas ľefeľenčného obdobia sa v rámci monitoľovacích správ

sleduje, či nedochádzakzmenélmv údajoch použi!ých pľi ýpočte Finančnej ana|ýzy.

Pľe tieto Pľojekty generujúce pľíjem Pľijímatel' pľedkladá aktualizovanú Finančnú

analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou

správou s príznakom ,,záverečĺá". Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy

je Prijímatel' povinný vľátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskýnutí

NFP, najmä v článku l0 VZP, alebo

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

nariadenia. V takom prípade projekty nemajú spracovanú Finančnú analýzu, avšak

počas ľefeľenčného obdobia, ktoým je pre tieto Pľojekty geneľujúce príjmy obdobie

Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ľočnej doby monitoľovania po Finančnom

ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty

geneľujúce pľíjem Prijímatel' vypracúvá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čisrych

príjmov' ktoľú predkladá spolu s tľeťou Následnou monitorovacou správou. V prípade

iĺ.i"nĺu'Či'ĺýJľ' pľíjmov je Pľijímatel' povinný vrátiť Poskýovatelbvi tieto Čisté

príjmy podl'a postupov uvedených v Zmluve o poskýnutí NFP, najmä v článku 10

VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie

je dotknutá povinnosť Prijímatel'a predkladať Následné monitoľovacie spľávy až do

ukončenia obdobia Udľžatelhosti Projektu;

Projeký generujúce prĺjmy sú aj pľojekty podl'a článku 65 odsek 8 všeobecného

naľiadenia vytváľajúce Čiste prĺjmy počas Realizácie Projektu, ktoých Celkové

oprávnené ýdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako l00

o_oo pun. Čiste pľíjmy vyľvorené v období Realizácie projektu je potľebné odpočítať

od opľávnených qýdavkov pľojektu pri ukončeni realizácie projektu. Prijímatel' má

povinnosť monitorovať čisté pľíjmy po dobu rca|izácie projektu a deklarovať ich v
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záveľečnej monitoľovacej spľáve, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôľ
pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu'

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pouŽíva pojem Pľojekt
geneľujúci pľíjmy, tento pojem zahŕťn všetky ýpy vyššie uvedených Pľojektov'
pokial'to zjavne neodpoľuje obsahu alebo účelu konkrétnelro ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aŽ po
Finančné ukončenie Pľojektu;

Realizácia aktivít Pľojektu _ realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve
o poskytnutí NFP pouŽíva vtedy, ak je potrebné vyjadrit'vecnú stľánku Realizácie aktivít
Projektu bez ohl'adu na časový faktoľ;

Realizácia hlavných aktivít Pľojektu - zodpovedá obdobiu, tzv. ýzickej realizácie
Pľojektu, t. j' obdobiu, v rámci ktorého Prijímatel' realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Začatia rea|izácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia ľealizácie
hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu
zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na pľedkladanie žiadostí o
NFP, pľičom zažiadnych okolností nesmie pľekročiť termín stanovený v článku ó5 odsek
2 všeobecného nariadenia, tj' 31.I2'2023;

Riadiaci oľgán alebo Ro _ oľgán štátnej správy alebo územnej samospľávy poveľený
Slovenskou ľepublikou, ktoý je určený narealizáciu operačného programu azodpovedá
za ľiadenie operačného progľamu v súlade so zásadou ľiadneho finančnélro hospodárenia
podl'a článku 125 všeobecného nariadenia' Riadiaci orgán je menovaný pre každý oP.
V podmienkach SR v súlade s $ 7 zákona o pľíspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace
oľgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak _ie to účelné, Riadiaci
orgán môže konat' aj pľostredníctvom Spľostľedkovatel'ského oľgánu' V súlade
s uznesením vlády č. 171 zo dňa 16'4.20l4 je Riadiacim oľgánom pre operačný program
Integrovaná infľaštľuktúľa Ministeľstvo dopravy a výstavby SR;

Riadne _ uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP'
pľávnymi pľedpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ a s Príľučkou pre žiadatel'a v ľámci Yýzvy
ajej príloh, Pľíručkou pre Pľijímatel'a, pľíslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou
projektu poskýnutie pomoci' Systémom finančného riadenia, Systémom ľiadenia EŠIF
a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci ''de minimis'', spoločne aj ako ,,schémy
pomocio' _ záväzne dokumený, ktoré komplexne upľavujú poskýovanie pomoci
jednotlivým pľíjemcom podl'a podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadost' o NFP _ žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená
Poskytovatel'om vľámci konania ožiadosti vzmysle $ 19 odsek 8 zákona opríspevku
z pŠlp a ktoľá je uloŽená u Poskytovatel'a;

Schválené opľávnené výdavky _ skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané
oprávnené ýdavky Prijímatel'a schválené Poskytovatel'om v rámci pľedložených
ŽiadostÍ o platbu; s ohl'adom na definíciu oprávnených výdavkov, výška Schválených
oprávnených výdavkov môže byť ľovná alebo nižšia ako výška oprávnených výdavkov'

Skupina qýdavkov _ výdavky ľovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení
Ministeľstva financií SR, ktoými sa ustanovujú podľobnosti o postupoch účtovania.
Skupiny oprávnených ýdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených
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výdavkov, ktoý tvorí prílohu č. l Metodického pokynu CKo na progľamové obdobie
2014 -2020 č.4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Spľáva o zistenej nezľovnalosti - dokument, na základe ktoľého je zdokumentované
podozrenie zNezrovnalosti alebo zistenie Nezľovnalosti v jednotlivých štádiách v;ývoja
nezrovnalosti v ITM520 l4+;

Spľostľedkovatel'ský oľgán alebo So - ministerstvo, ostatný ústredný oľgán štátnej
správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba' ktorá má odboľné, personálne
a materiálne predpoklady na plnenie určiých úloh Ro podl'a čIánku l23 odsek 6
všeobecnéhonariadeniaavsúlades$8zákonaopľíspevkuzEŠIF,vsúladespoverením
podl'a písomnej zmluvy uzavľetej s Ro. Pozícia Spľostľedkovatel'ského oľgánu pre
pľioritnú os 7 Infoľmačná spoločnost'operačný progľam Integrovaná infraštľuktúra (d'alej
aj ako ,'oP") je v pôsobnosti Ministerstva investícii, regionálneho ľozvoja
a infoľmatizácie Slovenskej republiky, ktoý r,ykonáva úlohy v mene a na účet Ro.
V pľípade, ak poskytnuý príspevok zahŕía poskýnutie pomoci, So koná ako
vykonávatel'pomoci poskytovanej pľostľedníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh So
je pľedmetom zmluvy o vykonávaní časti úlolr Riadiaceho oľgánu Sprostredkovatel'ským
orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo stľany Ro na So
oprávňujúceho So na konanie voči tretím osobám. S účinnosťou od 01 .07.2020 plní
úlohy So pre pľioľitnú os 7 Infoľmačná spoločnosť oPII Ministerstvo investícií,
regionálneho ľozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade s Uznesením vlády
SR č. 355/2020 zo dňa 04.06.2020 k návrhu na Zmenu niektoých uznesení vlády SR a
uľčenie úloh v pôsobnosti Ministeľstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR v súvislosti so zánikom Úľadu podpredsedu vlády SR pre investície a infoľmatizáciu,
zriadenĺm Ministeľstva investícií, ľegionálneho rozvoja a informatizácie SR a Zmenou
kompetencií Úradu vlády SR a niektoých ministerstiev v súlade so zákonom č. 13412020
Z. z',ktoým sa mení a dopĺňa zákon č.57512001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústľednej štátnej správy v znení neskoľších predpisov.

Systém riadenia ľŠIľ - dokument vydaný CKo, ktoý predstavuje súhrn pľavidiel,
postttpov a činností' ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzne pľe všetky
zúčastnené subjekty; pľe účely Zmluvy o poskýnutí NFP je záväzná vždy aktuálna
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo v nadväznosti aj na
interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek l.3 písmeno d) zmluvy; ľovnako uvedené
platí aj pre dokumenty vydávane na základe Systému riadenia eŠIp' v súlade s kapitolou
l.2 odsek 3, písmená a) aŽ c) Základne ustanovenia a ľozsah aplikácie;

Systém finančného ľiadenia štľukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Euľópskeho
námorného a rybáľskeho fondu na pľogľamové obdobie 2014 _ 2020 alebo Systém
finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným oľgánom, ktory pľedstavuje
súhrn pľavidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia
zahŕía finančné plánovanie aľozpočtovanie, riadenie arealizáciu toku finančných
prostľiedkov, účtovanie, výkazníctvo amonitorovanie finančných tokov, certifikáciu
a vysporiadanie ťrnančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Euľópskej komisii;
pľe účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia
uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátnu pomoc alebo pomoc - akákol'vek pomoc poskytovaná z pľostriedkov štátneho
ľozpočtu SR alebo akoukol'vek formou zverejných zdrojov podniku podl'a článku l07
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoľá naľúša súťaŽ alebo hľozí naľušením súťaže ým,
Že zvýhodŕltrje určité podniky alebo výľobu určiých druhov tovarov a môže nepriaznivo
ovplyvnit' obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo ýzname uvádzanom
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v tejto Zmluve o poskýnutí NFP ľozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc.

Povinnosti zmluvných strán, ktoré pľe ne vyplývajú z pľávneho poriadku SR alebo

z pľávnych aktov EÚ ohl'adom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovatelhé bez

ohlhdu na to, či ich Zm|uva o poskýnutí NFP uvádza vo vďahu ku konkrétnemu

Pľojektu Prijímatel'a' zahrňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohlädu na to, či sa
Prijímatel' považuje podlä právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny

subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účtovný doklad - doklad definovaný v $ l0 ods. I zálkona é. 43112002 Z. z. o

účtovníctve' Na účely predkladania žiadosti o platbu (d'alej aj ,,ŽoP"\ sa vyžaduje

splnenie náležitostí definovaných v $ l0 ods. 1 písmena a) ažf) predmetného zákona,

pričom za dostatočné splnenie náleŽitosti podl'a písmena f) sa považuje vyhlásenie

Prijímatel'a v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. la) Systému

finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohl'adávky sa z pohl'adu splnenia

požiadaviek všeobecného naľiadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je

ľovnocenná faktúľam, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania

pohl'adávky a zénäzku; Rozdielne od prvej veý tejto definície sa' na účely predkladania

ŽoP v prípade vyuŽivanía preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad
(tzv. zá|ohová alebo pľeddavková faktúra), nazák\ade ktoréhoje uhrádzaná Pľeddavková

platba zo strany Prijímatel'a Dodávatelbvi;

Udľžatel'nost' Pľojektu (alebo obdobie Udľžatel'nosti Pľojektu) - udržanie

(zachovanie) qýsledkov realizovaného Projektu definovaných pľostľedníctvom

Meratelhých ukazovatelbv Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udľžatelhosti

Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného

nariadenia. obdobie Udľžatelhosti Projektu sa zaéína v kalendárny deň, ktory

bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu

Projektu; obdobie udržatelhosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskýnutí NFP 5

rokov;

Ukončenie ľealizácie hlavných aktivít Pľojektu _ pľedstavuje ukončenie tn. ýzickej
realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú

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

a) ýzicky sazrealizovali všetky hlavné Aktivity Pľojektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Pľijímateľovi, Prijímatel' ho

prevzal a ak to vyplýva z chaľakteru plnenia, aj ho uviedol do uŽívania. Pri
Pľedmete projektu, ktoľý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky

pľeukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedoľobkov, ktoľé majú

alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Pľojektu stavba;

právoplatnosť kolaudačného ľozhodnutia je Pľijímateľ povinný preukázať

Poskýovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôľ

do predloženia prvej Následnej monitoľovacej správy Projektu, alebo

(ii) prebeľacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným

dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Pľedmetom Projektu zaľiadenie,

dokumentácia, iná hnutelhá vec, právo alebo iná majetková hodnota' pľičom

z dokumentu alebo doloŽky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí

vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímatelbm a uvedenie Predmetu
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projektu do užívania (ak je to s ohl'adom na Pľedmet Projektu ľelevantné),

alebo

(iii)predloŽením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do

dočasného uŽivaniastavby, pľičom vady a nedoľobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôŽumať vplyv na funkčnosť stavby' ktorá je Predmetom pľojektu;

Prijímatel' je povinný do skončenia obdobia Udržatelhosti Projektu uviesť

stavbu do riadneho uŽívania, čo preukáže príslušným právoplatným

ľozhodnutím' alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určiým

a zrozumitel'ným spôsobom vyplýva, že Predmet Pľojektu bol odovzdaný

Prijímatel'ovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo

aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP;

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zaznamenatel'ný, splnenie podmienky Prijímateľ

preukazuje podl'a článku 4 odsek 6 vZP alebo iným vhodným spôsobom, ktoý nie je

osobitne formalizovaný' s uvedením dňa, ku ktoľému došlo k ukončeniu poslednej

hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímatel'a je dokument

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktory je v ňom

uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia

rea1izácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôľ

ukončovaný čiastkov'ý Predmet Pľojektu, pľičom musí bý súčasne splnená aj pľe skôr

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá moŽnosť skoršieho ukončenia

jednotliých Aktivít Pľojektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2
k Zmluve o poskýnutí NFP.

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskýnutí NFP,

v Právnych pľedpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Pľíručke pľe žiadateľa, vo Yýme,
v Príručke pľe Pľijímatel'a, V príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕía poskytnutie

pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme ľiadenia pŠIp a v ostatných Právnych

dokumentoch;

Vecný pľíspevok - vecné plnenie zrealizované Pľijímatel'om vo forme poskýnutia prác,

tovarov, služieb, pozemkov a nehnutel'ností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej

úhrady, ato za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného naľiadenia;

bliŽšie pravidlá pre opľávnenosť Vecných pľíspevkov vyplývajú z Metodického pokynu

CKo č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovatelbm pre účel stanovenia

metodiky vyuŽitia vecných pľíspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa

metodiky Poskýovatel'a pľi dodržaní pravidiel vyplývajúcich zčlánku 69 Všeobecného

nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií;

Veľejné obstaľávanie alebo vo _ postupy obstaľávania služieb, tovarov a stavebných

prác v zmysle Zákona o Vo, alebo podl'a zákona č,. 2512006 Z'z. o verejnom obstaľávaní

u o '*"n" 
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do

|'ĺ .04.2016 v súvislosti s výbeľom Dodávatel'a; ak sa v Zmluve o poskýnutí NFP uvádza

pojem Verejné obstaľávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb' tovarov

a stavebných pľác, tj.bezohľadu na konkrétne postupy obstaľávania podľa zákona o Vo,
zahŕňaaj iné dľuhy obstarávania (výberu Dodávatel'a) nespadajúce pod Zákon o Vo, ak

ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa $ l ods' 2 až

t4 zákona o Vo alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstaľávatel' poskytne

^L-
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50oÁamenejfinančnýchpľostriedkovnadodanietovaru,uskutočneniestavebnýchpráca
poskytnutie služieb z NFP);

Veľejnoprávnysubjekt' kaŽdýsubjekt,ktoýsaľiadi-verejnýmprávomvzmysle

článku 2 odsek 1 bod í smeľnice Európ.r"i'o pá*"*:,ľY (EU) 20I4lz4ĺEU z26'

februáľa2014overejnomobstarávaníaozrušenísmeľniceé.zoo4l]Is,lESvplatnom
znení akaždé európrĹe ,oskupenĺ" ĺr"',i"j 

_.|otup.a"" 
zľiadené v súlade s nariadením

Európskeho pu.tu*"niJ "_il;ďGÚ 
> ĺ. nóiĺzo, )o I7.decembra 2O.,3 v platnom znení

a'ebo vzniknute pJia ,ar.ánä Ó.90/20ď Z. z' o euľópskom zoskupení územnej

spolupľáce uoooprn"ni zákona č. 540/2001 Z. z. oštátnej štatistike v znení neskorších

pľedpisov, u", ot'ľuJu na to' či sa európ"sľ{'foľ:::_::ľ""j spolupľáce povaŽuje

podľa právnych p..J|i*u Síovenskej ľepubliky za veľejnoprávny subjekt alebo subjekt

súkromného práva;

Vládnyaudit-súhrnnezávislých,objektívnych,oveľovacích,hodnotiacichauisťovacích
a konzultačnycn einno.tĺ zameľaných nĺ ,dokonal'ovanie riadiacich a kontľolných

procesov ,rytonĺuuni podľa zákona ĺ.^iiln'.oĺs Z. z. ofinančnej kontrole aaudite

a iných aplikovatel,n|cri pre""v"ľ, predpisov so zohl'adnením medzináľodne uznávaných

audítoľských štandardov;

Výdavkyvykazovanézjednodušenýmspôsobomvykazovania-qýdavky,ktoriých
forma je stanovena u otenlu 67 ods. 1 písm. b) aŽ d) všeobecného nariadenia a vo vďahu

ku ktoým podrobnejšie pravidlá'i"ľ, upiu,nouania vyplyvajú z článkov článku 68' 68a

a 68b všeob".nét1o 
'nuriädenia. N" "ý;;;ky 

uyku'ouune zjednodušeným spôsobom

vykazovania .u ntupfuinu;e podmienka preukazovania ich vzniku;

Yýzvanapľedkladaniežiadostíoposkytnutienená11a|réhofinančnéhopríspevku
alebo Výzvu - uy"ňJi.Ĺory .n"toai"r.y J "JĹ"*ĺ 

podklad zo strany Poskýovateľa' na

zák|adektoľej Pľijímatel,vpostavení zĺuiut"l'urryp.u"ouut a pľedložil žiadosť oNFP

Poskýovateľoni, *euiĺcou výzvou pr" ž.iuune rtľány jeYýzva'ktorej kód je uvedený v

článku2odsek2.lzml'uvy;Výzvou,-u.,o'u*ĺ".',-ÝJi:::'.,akvčlánku2odsek2
v prípade ou. nĺroanjiľ, i-;"Ĺto v nahržĺdza vyzvanie ýzvu v zmysle $ 26 odsek 3

Zákonaopľíspevkuzp,Šlpavpľípadeo.""*"""chnickejpomocivzmysle$28odsek
I Zákonao príspevku z E'SIF;

Zač,atieľealizácie hlavných aktivít Pľojektu - nastane v kalendárny deň' kedy došlo k

začatiu rea|izércieo*": t'r**; Aktivity Piojektu' a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Pľojekte' alebo

(ii)vystaveniaprvejpísomnejobjednávkyododanítovarupreDodávateľaalebo
nadobudnutím účinnosti prvej ,mtuuy o dádanĺ tovaru uzavreiej s Dodávateľom' ak

príslušná ".tuuu, 
, oojĺui"ľom nĹpľedpokladá vystavenie písomnej objednávky

alebo

(iii) začatia poskytovania služieb ýkajúcich sa Projektu' alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej ďalebo qývojovej úlohy v rámci Pľojektu' alebo

(v)začatiarea|lzácieinejčinnostivrámciprvejhlavnejAktivityvsúladesVýzvou'
ktorú nemoŽno podradiť pod body ĺo "Jir"l 

u t tore je ako hlavná Aktivita uvedená

u prĺlor'. ó.2Zm|wy o poskytnutí NFP'

podl'atoho,ktorázoskutočnostíuvedenýchpodpísmenami(i)až(v)nastaneakopľvá.
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Pre vylúčenie nedoľozumení sa qýslovne uvádza, že vykonanie akéhokolVek úkonu

vďahujúceho sa k realizácii Vo nie je Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu, a preto vo
vzťahukZačatiurealizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva pľávne dôsledky.

Začatie ľealizácie hlavných aktivít Pľojektu je ľozhodujúce pľe uľčenie obdobia pľe vznik
oprávnených vydavkov, s výnimkou podporných Aktivít' ktoré sa vecne viažu k hlavným
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, ľesp. po rea|izácii hlavných Aktivít Pľojektu
v zmysle definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov
na podpoľné Aktivity Pľojektu uvedených v článku l4 odsek 1 písmeno b)YZP;

Začatie Verejného obstaľávania/obstarávania alebo začatie vo - nastane vo vďahu
ku konkľétnemu Verejnému obstaľávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k Vo na výkon prvej ex-ante kontľoly, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná pľvá ex-ante kontľola sa za
zaéatie Verej ného obstarávania považuj e :

(i) odoslanie oznámenia o lyhlásení Veľejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako ýzva na súťaž alebo výzvy na

predkladanie ponúk na zveľejnenie, alebo

(iii) spustenie pľocesu zadávania zákazky v rámci elektronického tľhoviska alebo

(iv) odoslanie ,ý.vy na predkladanie ponúk vybľaným záujemcom;

Zákon o Íinančnej kontľole a audite - zákon č' 35712015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov;

Zákon o veľejnom obstaľávaní alebo zákon o Vo alebo ZYo v prílohe č. 4 - zákon č'
34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení
neskorších pľedpisov;

Zákon č.2512006 Z, z. - zákon č.2512006 Z .z. o veľejnom obstarávaní aoZmene
a doplnení niektoqých zákonov v znení neskoľších predpisov (účinný do 11.04.2016);

Zmena podmienok pľe pľojekty geneľujúce pľíjmy - zmena, ktoľá nastáva v prípade:

a) ak uľčité zdroje príjmov neboli zohl'adnené pri ýpočte finančnej medzery pľi
pľedložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje pľíjmov Sa objavili počas
monitorovania čisých pľíjmov na základe monitoľovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v taľifnej politike;

Zmluva o úveľe _ je pľe účely článku 13 ods. 1 písm. h) vZP v prípade poskytnutia
financovania pre Projekt zo stľany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi
Pľijímatelbm a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveľu

Financujúcou bankou Prij ímatelbvi:

a. v súvislosti s financovaním ďalebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podpomých aktivít Projektu, ktoých
vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom
dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickým zhodnotením Pľedmetu Projektu
v období Udržatelhosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohl'adávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijímateľom a takouto inou bankou, na zák|ade ktoľej iná banka poskytla
Pľijímatel'ovi úver v ľozsahu a na účel podl'a odráŽky vyššie.
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Zveľejnenie - je vykonané vo vďahu k akémukol'vek Právnemu dokumentu, ktoým je

Prijímatel' viazaný podl'a Zmluvy o poskýnutí NFP,.ak je uskutočnené na webovom sídle

orgánu zapojeného do ľiadenia, auditu a kontroly EŠIF vľátane finančného riadenia alebo

akékol'vek iné zveľejnenie tak' aby Prijímatel' mal možnosť sa s takýmto Právnym

dokumentom, z ktoľého pľe neho r,yplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti,

oboznámiť azosúladiť sjeho obsahom svoje činnosti apostavenie ato od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoľšieho okamihu, od ktorého Zverejnený Pľávny dokument

nadobúda účinnosť' ak pľe Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú

stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzne' Poskýovatel'nie je v žiadnom prípade

povinný Prijímatel'a na takéto Právne dokumený osobitne ajednotlivo upozoľňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho Zo všeobecného nariadenia

a implementačných naľiadení ýkajúce sa informovania a publicity ýmto zostávajú

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môŽe v Zmluve o poskýnutí

NFP používať vo forme podstatného mena' prídavného mena' slovesa alebo pľíčastia

v príslušnom gramatickom fvaľe, pričom má vždy vyššie uvedený ýznam;

Žiadost' o platbu alebo ŽoP - dokument, kto{ý pozostáva z foľmuláru žiadosti a

povinných pľíloh' na základe ktoľého je Prijímatel'ovi moŽné poskytnúť NFP, tj.
prostriedky EU a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie azdroje pro rata v pľíslušnom

po,r,"r". Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostľedníctvom

elektľonického foľmulára v ITMS2O1r4+ vŽdy Pľijímatel';

Žiadost' o vľátenie finančných pľostľiedkov alebo ŽoY - doklad, ktoý pozostáva z

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

Poskýovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímatel'ovi, ktoqý má povinnosť

vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom I0 vZP '

čtánot< 2 vŠEoBECNE PovINNosTI PRIJÍMATEĽA

1. Pľijímatel' sa zaväzuje dodľŽiavať ustanovenia Zm|uvy oposkýnutí NFP tak, aby bol

Projekt ľealizovaný Riadne, Včas avsúlade sjej podmienkami a postupovať pri

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou'

2. Prijímatel' zodpovedá Poskytovate|'ovi za Realizáciu aktivít Pľojektu a UdrŽatelhosť

Projektu v celom ľozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP' Ak

Pľijímatel' realizuje Projekt pomocou Dodávatel'ov alebo iných zmĺuvne alebo inak

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Rea|izáciu aktivít Pľojektu, akoby ich vykonával

sám. Poskytovatel' nie je v Žiadnej faze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za

akékoľvek porušenie povinnosti Prijímatel'a voči jeho Dodávatel'ovi alebo akejkol'vek

tretej osobe podieľajúcej Sa na Projekte' Jedinou ľelevantnou zmluvnou stľanou

Poskýovatel'a vo vzťahu k Pľojektu je Prijímatel''

3. Prijímatel' je povinný zabezpeéiť, aby počas doby Realizácie Projektu a obdobia

Udržatel'nosti Projektu nedošlo k Podstatnej Zmene Projektu. Porušenie uvedenej

povinnosti Prijímatel'om je podstatným poľušením Zm|uvy o poskýnutí NFP a Prijímatel'

je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP a v súlade s článkom

7l odsek l všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého

došlo k poľušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej Zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, Že uzavretiu Zmluvy o poskýnutí NFP predchádza|o konanie o žiadosti

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

a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s $25 zákona

o príspevku z p,Šlr' prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, Zmena Pľijímatel'a je moŽná
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len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovatel'a a po splnení
podmienok stanovených v Zmluve o poskýnutí NFP. Zmena Pľijímatelä môŽe b/
schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 3 zmluvy pre
významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu Žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako
boli definované vpríslušnej Yýzve, to znamená, Že aj noqý Prijímatel'bude spĺRať
všetky podmienky poskýnutia príspevku, a

b) táto zmena nebude mať Žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok
poskýnutia pľíspevku, za ktoých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímatel'om
v postavení Žiadatel'a, a

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na ciel'Projektu podl'a článku 2 odsek
2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskýnutí NFP a na Meratelhé ukazovatele Pľojektu,
pričom Prij ímatel' musí preuká zať , že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímatel' zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala bý' noqým Prijímateľom,
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovatel'' vstúpi do Zmluvy
o poskýnutí NFP namiesto Pľijímatel'a, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byt' noqým Pľijímatelbm'
univerzálnym právnym násfupcom Prijímateľa.

Ak Prijímatel'poľuší povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy
o poskýnutí NFP a Prijímatel' je povinný Vľátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom
l0 vZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného naľiadenia vo výške, ktorá je
úmeľná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku
Podstatnej zmeny Proj ektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo pľechod vlastníctva majetku
obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktoý woľí súčasť infraštruktúV' ak
k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené
aj d'alšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vypl;ývajúce z definície Podstatnej
zmeny Pľojektu uvedenej v článku l odsek 3 vZP a|ebo zčlánku 6 odsek 4 vZP. Ak
dôjde k vzniku Podstatnej ZÍneny Pľojektu v zmysle pľedchádzajúcej veý' ide o podstatné
porušenie ZmLuvy o poskýnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
vsúlade sčlánkom l0vZP avsúlade sčlánkom 7l odsek l všeobecného nariadenia vo
qýške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktoľého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujtl poskytovať si všetku potľebnú súčinnosť
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskýnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana
zato,Že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť,je povinná
ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímatel' je povinný uzatvárať zmluvné vďahy v súvislosti s Realizáciou Projektu
s tretími stľanami ýhradne v písomnej forme, ak Poskýovatel'neurčí inak.

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

komunikácie pľe prijímatelbv NFP zveľejnenou na webovom sídle Poskytovatel'a.

článok 3 VEREJNE oBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TovARov A PRÁc
PRIJÍMATEĽoM

Prijímatel' má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku sluŽieb, tovarov a stavebných
prác potrebných pre ľealizáciu aktivít Projektu a súčasneje povinný dodržiavať princípy
nediskľiminácie hospodárskych subjektov, ľovnakého zaobchádzania, tľansparentnosti,

Strana 19 z7l

1

iL





5

hodnotou, pričom ľozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovatel'' Prijímatel'
súčasne s dokumentáciou pľedkladá Poskytovatel'ovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom
identifikuje Projekt a kontľolované obstaľávanie služieb, tovarov a stavebných pľác.
Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie pľedkladanej cez
ITMS2Ol4+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná
s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných
postupov. Súčasne Prijímatel' vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej
dokumentácie vykoná Poskytovatel' finančnú kontľolu ajej moŽné závery sú uvedené v
odseku 14 tohto článku vZP'v prípade, že dokumentácia pľedloŽená cez ITMS2Ol4+ nie
je kompletná, Prijímatel' je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS
2014+ na zálkl'ade žiadosti Poskýovatel'a o doplnenie dokumentácie doľučenej v listinnej
podobe alebo elektľonickej podobe' Uvedené sa ýka aj prípadov' ked' je dokumentácia
predložená cez ITMS2O14+ nečitatelhá alebo poškodená. Pri dopĺňaní dokumentácie na
výkon finančnej kontľoly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podlh tohto
odseku ľovnako. V pľípade' ak Pľijímatel' nepredloží vyhlásenia podl'a tohto odseku,
Poskýovatel'ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve
Poskýovatel'a. V prípade, ak Prijímatel' ktoľékolVek vyhlásenie podl'a tohto odseku
napľiek výzve Poskýovatel'a nepredloží, môŽe bý' uvedené kvalifikované ako podstatné
poľušenie povinností Pľijímatelbm' resp. podstatné porušenie Zmluvy o poslgrtnutí NFP.
Lehoty na ýkon finančnej kontroly obstarávania tovaľov, služieb, stavebných pľác
začínajú plynúť prvym pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti
Prijímatelä o vykonanie kontroly. V pľípade' že Pľijímatel'má aktivovanú elektľonickú
schránku, môže doručiť Poskýovatelbvi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom
elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímatel' nemá aktivovanú elektronickú
schránku, doľučí Poskýovatelbvi žiadosť o vykonanie kontľoly listinne. Pľijímateľ je
zároveil v pľípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný
spľístupniť elektľonickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely qýkonu
kontľoly/Íinančnej kontroly Poskýovatel'' a to zriadením pľístupu do elektľonického
pľostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčastbu elektľonickej podoby
dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v pouŽitom
elektronickom prostriedku.

Poskýovatel' vykoná finančnú kontľolu obstaľávania tovarov' služieb, stavebných prác
a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontľole a audite a podl'a postupov
upľavených v Systéme ľiadenia pŠm' v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania
sluŽieb' tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskýovatel'a nie je
dotknutá qýlučná a konečná zodpovednosť Prijímatel'a ako verejného obstarávatel'a,
obstaľávatel'a alebo osoby podľa $ 8 zákona o Vo ($ 7 zákona č. 2512006 Z. z.) za
vykonanie Vo pri dodľžaní všeobecne zäväzných pľávnych predpisov SR a EÚ' tejto
Zmluvy, Právnych dokumentov azákladných pľincípov Vo. Rovnako nie je výkonom
finančnej kontroly Poskýovatelbm dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť
Prijímatelä za obstarávanie v prípadoch, ak Pľijímatel' nie je povinný postupovať podl'a
zákona o Vo (alebo podlä zákona č. 2512006 Z. z.). Pľijímatel' berie na vedomie, Že
vykonaním finančnej kontroly Poskýovatel'a nie je dotknuté právo Poskýovatel'a alebo
iného opľávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho
auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ďalebo po
ukončení realizácie pľojektu v nadväznosti na zistenia, ktoľé budú vyplývať ztejto
opätovnej kontľoly/novej kontľoly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné
od zistení pľedchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej
kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich
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6.

z metodických usmeľnení, rozhodnutí a qýkladovych stanovísk UVo alebo Pľávnych
dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EU, J odisné oozáverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovatel'je o-právnený na základe záverov
z opätovnej/novej kontroly/auditu/overovania uplatniť v ptne; výške voči Prijímatelbvi
prípadné sankcie za nedodržanie pľavidiel a posiupov .tanou"ny"t v zákone o Vo 1ul"bov zákone č' 2512006 Z.z.), resp. postupov pľi obstaľaní zákazky,na ktorú sa zákon o Vo(alebo zákon č' 25/2006 Z. z') nevztähuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že vpľípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podl'a olann n vZP odlišný odPoskýovatel'a identifikuje Nezľovnalosť vypl;|rvajucu zVo vo vďahu k Pľijímatelbvi,
:oľ*jú:: v porušení pľávnych predpisov a/alebo pľavidiel pre poskytovaniá pomoci zESIF v súvislosti s Vo, poľušením pravidiel a postupov Vo sianovených v zákone o Vo(alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcĹh zprávnych pľedpisov a právnych
aktov EÚ k problematike Vo alebo z obvyklej praxe (best pľactice) aplikovanej
kontľolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a b aj nlad, rámec zistení Poskýovate l,a abez
ohl'adu na štádium, v ktorom Sa proces Yo nachádza a v dôsledku takejto Nezľovnalosti
vznikne povinnosť vľátiť NFP alebo jeho čast', Pľijímatel'sa zaväzujetakto vyčíslené NFP
alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 vZP, pľi dodržaní pravidiel vyplývajúcich z
$ 4l alebo 4lazákonao príspevku z pŠm,.

Pľijímatel' je povinný v závislosti od charakteru obstaľávania služieb, tovaľov a
stavebných prác postupovať pľi predkladaní dokumentácie obstarávania služieb' tovarov a
stavebných pľác na 

".'!on 
kontroly podl'a kapitoly 3.3.7 Kontrola veľejného obstaľávania

Systému riadenia pŠrr'avprípade posfupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon
o Vo (zákon č' 25/2006 Z. z) nevzt'ahuje podlä metodického pokynu CKo č. 12
v príslušnej verzii. Ak Poskýovatel' v Príručke pre Žiadatel'ďPľijímatel'a neurčí inétermíny a ľozsah dokumentácie, ktoľú je Prijímatel' povinný pľedkladať Poskýovatelbvi,
Prijímatel' postupuje podl'a príslušnej kapitoly Sysiému ĺuä"nĺu esIľ, ;ó.; o.jo"a"postupov pri obstaľanízákazky, na ktorú sa zákon o Vo nevďahuje podlä metoáicĹeno
pokynu cKo č't2 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímatel,
povinne pľedkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príľučke pre prijímatel,a.
Kontľolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o Vo (zákonom č. 25/2006 Z. z.)vykonáva Poskýovatel' v závislosti od fázy/etapy časového i.o""ru Vo a typu zákazky
ako:

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, (prvá ex ante kontrola nie je povinná
a Pľijímatel'sa môže dobrovolhe rozhodnúť pľedložiť dokumentáciu ia prvú ex
ante kontrolu Poskytovateľovi v pľípade všetkých nadlimitných postupov
zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stávebné práce), p-í e* ánt"
kontrola nie je vykonávaná podl'a zákonao finančnej kontľole'

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá
ex ante kontrola nie je povinná a Pľijímatel' sa môže dobrovolhe ľozhodnúť
pľedložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitn il zákazku,
ktorá nie je predmetnom povinnej kontľoly UVo podlä $ 169 ods. 2 zátkona oVo) dľuhá ex ante kontrola je vykonávaná podl'a zákonao finančnej kontrole,c) Štandaľdnú alebo následnĺ 

"*-post 
kontrolu, ex postje vykonávaná podlä zákona

o finančnej kontľole,
d) Kontrolu dodatkov zmlt," s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontľola

dodatkov pľed podpisom je predmetom kontroly Poskytovatel'om v pľípade, ak
Prijímatel' návrh dodatku dobľovolhe predloží Poskytovateľovi za účelom

7
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výkonu finančnej kontľoly)' kontrola dodatkov je vykonávaná podl'a zákona o

ťĺnančnej kontrole'

Finančnú kontrolu postupov pľi obstaľávaní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo (zákon č'

2512006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovatel'v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Druhú eX ante kontľolu pľed podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex

ante kontľola nie je povinná a Prijímateľ sa môŽe dobľovol'ne rozhodnúť predložiť

dokumentáciu na dľuhú ex ante kontrolu Poskýovatelbvi, ak ide o zákazku na

ktorú sa zákon o Vo (zákon č.2512006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite

nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

nadlimitnej zákazkyl zadávaní osobou' ktorej poskýne verejný obstaľávatel'50o/o

a menej finančných prostľiedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác

a poskýnutie služieb z NFP,

b) Šianaaranĺ alebo následnú ex-post kontľolu (Prijímateľ predkladá

dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade

dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa

písm. a);

c) Kontľolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom'

V pľípade dľuhej ex-ante kontľoly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne

upiuu"nĺ spolupľáca s UVo v nadväznosti na ustanovenie $ 169 odsek 2 zákona o Vo' V

p.ípade, Že Prijímatel' podal pľoti rozhodnutiu ÚVo oduolanie, zasiela na vedomie

Poskytovatel'ovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s

úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskýovatel'

identifikuje pľi ex post kontľole Vo nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na

výsledok Vo, uľčí zodpovedajúcu ýšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí

u1iaavry vyplývajúce z pľedmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu'

Poskytovatel'je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb' tovarov'

stavebných prác asúvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme

ľiaaenia p,Šip. Počas doby, kedy Poskýovateľ vyzve Prijímatel'a na doplnenie

chýbajúcich náležitostí alebo iných poŽadovaných dokladov alebo infoľmácií sa lehota na

uyĹon finančnej kontľoly pľerušuje. Prerušenie lehoty na v'ýkon finančnej kontroly trvá'

aŽ kým nepominú prekážŕy, pľe ktoré sa finančná kontrola prerušila' Lehota na výkon

finančnej kontroly sa preľušuje dňom odoslaniaýzvy Prijímatel'ovi' Dňom nasledujúcim

po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí

ut"bo in1i.h poŽadovaných dokladov alebo informácií Poskytovatel'ovi pokračuje plynutie

lehoý na výkon finan8nej kontroly Vo. Ak nie je dodľžaná lehota na výkon kontroly z

dôvodov na Strane Poskýovatel'a, je Poskytovatel' povinný informovať Prijímatel'a o

dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu

správy/správy z kontroly' Pri nedodľžaní oznámeného pľedpokladaného termínu

ľoskýtovatel; opakovane zabezpeéí informovanosť pľijímateľa za ľovnakých podmienok'

Poskytovatel' je oprávnený v odôvodnených pľípadoch lehotu na ýkon finančnej kontroly

p."aíziľ. ľosĹytouatel' o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímatel'a spôsobom

dohodnuým v článku 4 Zm\uvy o poskytnutí NFP'

Poskytovatel' je oprávnený v odôvodnených pľípadoch v rámci iných nevyhnutných

úkonov súvisiacich s výkonom kontľoly z vlastného podnetu pľerušiť vykon finančnej

9

10.

11

12.

l platĺ ťrnančný limit verejného obstarávateľa, ktoý poskytol 5!% a menej finančných prostľiedkov na

dódanie tovaru, uskutočnenie stavebných pľác a poskýnutie sluŽieb z NFP
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kontľoly podl'a odseku 10 v spojení s odsekom l l' pričom od tohto momentu lehota na jej

výkon prestane plynúť. Poskytovatel' o tejto skutočnosti bezodkladne informuje

Pľijímatel'a spôsobom dohodnuým v Zm|uve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovatel'alebo ním uľčená osoba má právo zúčastniť sa na procese Vo vo fáze

otváľania ponúk arovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak
Poskytovatel'oznámi Pľijírnatel'ovi svoj záujem zúčastnit' sa na otváraní ponúk alebo ako

člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Pľijímatel' je povinný oznárniť

Poskýovatel'ovi termín a miesto konania otvárania ponúVvyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred Zm|uvne Strany následne dohodnú súvisiace administľatívne úkony spojené

s účasťou Poskýovatel'a na otváraní ponúk, resp. V komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskýovatel'v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontľoly môže v rámci záverov:

a) Udeliť Pľijímatel'ovi súhlas s vyhlásením Vo, s podpisom zmluvy
s Dodávatel'om, s podpisom dodatku k zmluve uzavľetej s Dodávatel'om,

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných pľác

do financovania v plnej výške,

c) Yyzvať Prijímatel'a na odstľánenie identifikovaných nedostatkov,

d) Nepripustit' výdavky vznikrruté z obstarávania služieb, tovaľov a stavebných pľác

do financovania v celej ýške, ľesp. VyZVať Prijímatel'a na opakovanie procesu

obstaľávania služieb, tovaľov a stavebných prác ,

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstaľávania služieb, tovaľov a

stavebných pľác pred pripustením časti r,"ýdavkov do financovania (ex-ante

finančná opľava),
f) Udeliť finančnú opravu na ýdavky vzrriknuté z obstarávania služieb' tovaľov a

stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany

Poskytovatel'a Pľijímatel'ovi (ex-post finančná oprava) postupom podl'a $ 4l
alebo 41a zákona o príspevku z ľ,ŠIp v pľípade Vo; Prijímatel' je povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10vZP,
g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a

stavebných prác po tom, ako boli tieto ýdavky uhradené Zo strany

Poskytovatel'a Prijímatel'ovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti

o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstaľávanú podl'a

zákona o Vo.

15. V prípade, ak Poskytovatel' neoboznámi Pľijímatel'a (nezašle návrh čiastkovej sprály
z kontľoly/návrh spľávy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly)

v lehote určenej na výkon finančnej kontľoly obstarávania služieb, tovarov, stavebných

pľác a súvisiacich postupov (a nedošlo k preľušeniu plynutia lehoý alebo k predÍženiu

lehoý), Prijímatel' nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani

vykonať iný úkon' ktorého podmienkou je lykonanie a ukončenie finančnej kontľoly

Poskytovatel'om. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom' ľesp. vykonanie iného

úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Veľejného

obstaľávania), môže byť považované za podstatné poľušenie Zm|uvy o poskýnutí NFP.

16. Zmluvne strany sa dohodli, Že vo vzťahu k Vo na hlavné Aktivity pľojektu, zadávanie

zákazky na ten isty predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly

uvedeným v odseku l4 písm' b) alebo e) tohto článku YZP, môŽe Prijímatel' opakovať

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podl'a pľedchádzajúcej veý môŽe

byt' pľedmet obstaľávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich
z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky výknuté Poskýovatel'oIn v čiastkovej
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správe z kontľoly/správe z kontroly k pľedchádzajúcim Vo. Nové Vo musí bý'vyhlásené
do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskýovatelä
vďahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Vo. V pľípade, Že ani vo vďahu
k tretiemu Vo nebudú závery z kontroly Poslqrtovatelä v súlade s odsekom 13 písmeno
b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskýnutí NFP zo
stľany Prijímatel'a. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vďahujú aj na iný dľuh
obstarávania podl'a odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pľavidiel a povinností ýkajúcich sa procesu pľvej
ex-ante kontroly pred vyhlásením Vo uvedené v kapitole 3.3.7 '2.1' Prvó ex ante kontrola
po podpise zmluvy o NFP, môže ovplyvniť moŽnosť uľčenia ex-ante finančnej opravy'
Zároveň Pľijímatel' beľie na vedomie, že potvrdenie ex_ante finančnej opravy zo strany
Poskýovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoľé sú Poskytovatelbm
uľčené.

18. Prijímatel' sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkoveho vzťahu s každým Dodávatelbm
Projektu povinnosť Dodávatel'a Projektu strpieť qýkon kontľoly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými pľácami do uplynutia lehôt podlä článku 7
odsek 7 .2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na qýkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímatel' sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového
vďahu s Dodávatelbm Projektu pľávo Prijímateľabez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od
zmluvy s Dodávatelbm v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijímatelbm a Dodávatelbm a ýsledky finančnej kontľoly Poskýovatelä neumožňujú
financovanie ýdavkov vzniknu!ých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
alebo iných postupov.

19. Prijímatel' akceptuje skutočnosť' že ýdavky vzniknuté na zálklade Vo nemôžu byt'
Poskýovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontľola zo strany Ro/So,
resp. skôľ ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

20. Ak Prijímatel' realizuje Vo postupom zadávania zákazky s využitím elektronického
trhoviska podl'a $ l09 až $ lll zákona oVO, tak Zmluva medzi Prijímatelbm
a Dodávatelbm nadobúda účinnosť v súlade s článkom Iv., 2. časti obchodných
podmienok elektronického tľhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania
zálkazky s využitím elektľonického trhoviska bude predmetom finančnej kontľoly zo
stľany Poskýovatel'a.

2l. Prijímatel'berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pľe administľatívnu
finančnú kontľolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Pľijímateľ oboznámený
o kladnom výsledku finančnej kontroly Vo, ľesp. po potvrdení uľčenia ex-ante finančnej
opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu
neobsahuje deklarované ýdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov
alebo stavebných pľác.

22. Prijímatel' si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri ýbere Dodávatelä bol
dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je
Poskýovatel' opľávnený postupovať podl'a $ 46 odsek 12 zátkona o pľíspevku z pŠIp
alebo podlä iných všeobecne záväzných právnych pľedpisov alebo postupov upravených
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKo č. 5 v príslušnej veľzii k
uľčovaniu finančných opráv' ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel
a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKo č. 13 k posudzovaniu
konfliktu záujmov v procese verejného obstaľávania.
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23 Prijímatel'sijevedomýpovinnostíspojenýchsľešpektovanímpravidielčestnej
hospodárskej súťaŽe azák"azu protiprávneho Ĺonuniu pri výbeľe Dodávateľa' Prijímatel' je

V procese obstarávania tovaľov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou

staľostlivosťou za účelom pľeverenia, či v ľámci Vo nedošlo k porušeniu pľavidiel čestnej

hospodárskejsúťaŽealeboinémuprotiprávnemukonaniu,pričomjevpľípade
opomenutiauu"d"n"ipovinnostiptn.,oapouednýzanásledkyspojenésidentifikovaním
ĺý"t'to skutočností zo strany Poskýovatel'a'

V pľípade, ak Poskýovatel' identifikuje:

a) nedodľŽanie princípov a postupov Vo ďalebo

b)porušeniezásad,p.in.ĺpooalebopovinnostívypl1ý,vajúcichzpľávnychpľedpisov' 
šn a z právnych aktov E'Ú a/alebo

c) poľušenie žárud, pľincípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych

dokumentov,zYýzvy,zusmernení,metodickýchpokynovCKo,stanovísk
azisteníCo,oA,EKaleboinýchorgánovEU,.ktoľésúprePoskýovateľa
záväzne a v dôsledku aplikácie ktoých sa lylučujú vydavky z vykonaného Vo

z financovania, ----^r^-.',^L ^' '

to všetko pred podpisá* ,*luuy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s

úspešným uchádzačom a ak nedôjd" k od't'áneniu pľotiprávneho stavu' Poskytovatel'

nepripustí výdavky' Ĺiore vznit nú ' takéhoto V'o 
|o 

ťinancovania v plnom ľozsahu alebo

uplatní zodpovedajúcu qýšku 
'*-1nt". 

finančnej opľa\y' ak zároveň vyhodnotí' že

opakovaním p.o.".u vo Ĺy vznikli dodatočné nĺt tuay a časové obmedzenia' V pľípade

návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve ňa dodávku tovarov' sluŽieb alebo

stavebných prác medzi Prijímatel'om a Dodívateľom Projektu sa ustanovenie ýkajúce sa

oboznámenia Prijímatel,a uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne' ak došlo k

identifi kovaniu obdobných nedostatkov'

V prípade, ak Poskýovatel' identifikuje:

a) nedodržanie pľincípov a postupov Vo ďalebo

b)porušeniezásad,pľincípovalebopovinnostívypl1ývajúcichzprávnychpredpisovSRa' -zpríĺvnych 
aktov EÚ a/alebo

c)porušeniezásad,princípovaĺebopovinnostívyplývajúcichzPrávnychdokumentov'z
Yýzvy,'u.,n",n"ní,metodickýchpokynovCKo,stanovískazisteníCertifikačného
orgánu,organuauditu,Európskejro-i.i"aleboinýchoľgánovEÚ,ktoľésúpre
Poskytovate Ya záväzné a v dôsledku aplikácie ktoďch sa vylučujú výdavky

vyplývajúce z vykonaného Vo z financovania'

to všetko po uzavľetí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzaéa' ale ešte pred úhľadou

oprávnenýcľ, r"ýauutou , Žáp,u"ťuhu;ú"ou ru k op'áuneným výdavkom Projektu' ktoré

vyplývajúzreaiizácieVerejnéhoobstaľávania(napľ.nazäkladezáverovzfinančneJ
kontroly veľejného obstaľávania;, ľosk|ovat"ľ nepľipu'tí ýdavky vzniknuté na zák|ade

takéhoto Vo do financovania dm sposäbom, Že nie pouinn;i preplatiť žiadosť o platbu v

ľozsahu takýchto uýdavkov' alebo Sa ŕ" súhlase ľri3imáteľa_ 
^':1 ^-:::aliduje

prostľednĺctuo* 
"*-unte 

finančnej ooruuv. Vo u'"i uľčenia ex-ante opravy a súčasného

pripustenia kontľolovaného Vo k financovaniu postupuje Poskýovateľ v 
,ZÍnysle'

Metodického pokynu CKo č. 5 k určovaniu finančných opľáv v príslušnej verzii' ktoľe

má ľiadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pľavidiel a postupov veľejného obstaľávanla

a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskýnutí NFP' Konečné potvrdenie ex-aĺÍa

finančnej opravy vydá Poskýovateľ ľriímaiel'oui len po 
'|tn"nĺ 

pádn,i"nok určených

Poskýovateľom. Výdavky vzniknute z tatenoto Vo ujĺ 'o"ľ 
bý' pľipustené k
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financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante

finančnej op.uuy. V prípade uzatvoľenélro dodatku k existujúcej zmluve na dodávku

tovarov' sluŽieb alebá stavebných pľác medzi Prijímateľom a Dodávatel'om Pľojektu sa

ustanovenie ýkajúce sa pľipustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante

finančnej opravy uu"dené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k

identifikovaniu obdobných nedostatkov'

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Pľijímatel'povinný pri pľedkladaní Žiadosti o platbu

postupovať nasledovne:

a) nepotvľdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí

nenávľatného finančného pľíspevku) _ Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane qýdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú

opľavu a Poskýovate:l'zníŽioprávnenú Sumu v predloženej žiadosti o platbu;

b) potvľdená ex ante finančná opľava (uzatvoľený dodatok k zmluve o poskýnutí

nenávľatného finančného pľíspevku) - Prijímatel' predkĺadá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníŽenú o potvrdenú ex ante

finančnú opravu. Poskýovatel' nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v pľípade kaŽdého uplatnenia ex

ante finančnej opľavy. Poskýovatel'zohl'adní uplatnené výšky ex ante finančných

opráv náslejn", ut sa vyskýne iný dôvod na Zmenu zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného pľíspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí

nenávratného finančného pľíspevku) a zároveň si uľčí pravidlá na frekvenciu zmien

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante

finančných op.áu uo svojej ľiadiacej dokumentácii (napr' v nadväznosti na vyšku

uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet Vo dotknuých ex ante

ťtnančnou opľavou).

27. Zoznamporušení pľavidiel a postupov obstarávania, spolu s uľčením percentuálnej výšky

finančnej opravy pľislúchajúcej konkrétnemu poľušeniu, podl'a ktorého postupuje

Poskytovatel' pri uľčení finančnej opravy a ex-ante finančnej opľavy' tvoľí Pľílohu č' 4

(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstaľávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadatel'a povinnosť spočívajúca v tom, že žíadatel' je

povinný predtoziť kompletnú dokumentáciu z procesu Vo v rámci konania o Žiadosti

o NFP vo vďahu k Vo špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky

poskytnutia príspevku v Ĺonaní o žiadosti o NFP, Poskýovateľ má povinnosť vykonať

opätovnú kontrolu takéhoto Vo po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu ťrnančnú

kontroluVo podľa $ 8 zákonao finančnej kontrole a audite s ohl'adom nafázu, v akom

sa predmetné Vo nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu'

29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre qýdavky vykazované zjednodušeným

spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; ýmto nie je dotknuté

ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia. - Neuplatňuje sa

30. Pľijímatel' nesmie uzavrieť zmluvu' koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu S

uchádzačom alebo uchádzaémi, ktoľí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného sektoľa a nie sú zapísaní v ľegistľi partneľov verejného sektora alebo ktoých

subdodávatelia alebo subdodávatelia podl'a zákona č.3|512016 Z. z. o registri paľtnerov

verejného sektora a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov,

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do ľegistra partnerov veľejného sektora, nie sú zapísaní

v ľegistri partneľov verejného sektora. Zákaz podl'a predchádzajúcej veý sa nevzťahuje
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Clánok 4 PovINNosTI SP.JENÉ s MoNIToRovANÍM
A PosI(YTovANÍM nIFoRMÁcIÍ

na ľámcovú dohodu, ktorú uzatváľajú s Pľijímatelbm qýlučne dvaja alebo viacerí
uchádzači, ktorí sú fyzickýmiosobami a ktoľá sa qýka poskytávania služieb.

Poskýovatel'môže odmietnuť ýkon finančnej kontroly Vo v prípadoch, v ktoých mupovinnosť vykonať takýo typ kontroly neukladá sysiem riadänia EŠIF aleĹo 
"P;;""y

dokument (ľiadiaca dokumentácia). Po pľedložení žiadosti Prijímatel,a o vykonanie
finančnej kontľoly Poskytovatelbvi v prípadoch, v ktoých zo Systému riaaenia BŠlr,
alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladáPoskýovatelbvi povinnosť vykonať takýo ýp kontroly, nebude Žiadosť Pľijímatelä
považovaná za začiatok finančnej kontroly podlä pľvej vety $ 20 ods. l zákona o
finančnej kontľole a audite.

2

J

Prijímatel' je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskýnutí NFP pravidelne
predkladať Poskýovatelbvi monitoľovacie spľávy ProjeĹtu ä a'utsĺ" údaje potrebné na
monitoľovanie Projektu vo formáte uľčenom Poskytovatelbm, a to:

a) Doplňujúce monitoľovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Monitoľovaciu správu Pľojektu počas Real izácie aktivít Projektu (s pľíznakom
,,výročná") a monitoľovaciu správu Projektu pľi Ukončen í realizácie aktivít Pro_jektu
(s príznakom,,záverečná,,),

c) Následnú monitoľovaciu spľávu Pľojektu po Finančnom ukončení Projektu počas
obdobia Udľžatel'nosti Projektu, prípadne ak to uľčí Poskýovatel,.

Pľijímatel' je povinný predkladať Poslgrtovatelbvi spolu s každým zúčtovaním zálohovejplatby, pľiebežnou platbou alebo poskytnutim pľedfinancovania Doplňujúce
monitoľovacie údaje k Žiadosti o platbu.

Prijímatel' je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskýovatelbvi
monitoľovaciu správu Projektu ( s pľíznakom ,,výročná"; za obdobie kalendárneho ľokaod l.l. roku n do31.12. ľoku n, najneskôľ do 3l. januáraľoku n*l. Prvym rokom, ktoqýje ľozhodujúci pre podanie monitorovacej spľávy Projektu (s pľíznakom ,,ýročná..), jenasledujúci ľok po roku, v ktorom nadotudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; akZmluva o poskýnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako i' 1 . 

_roku 
n' prvá

monitorovacia spľáva Pľojektu (s príznakom ,,výročná") obsahuje údaje za obdobie od
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskýnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie
hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,od Začatia realizácie hlavných aktivít Pľojektu, do 31.12. roku n. Pľijímatel, je povinnýpľedložiť za monitoľované obdobie, ktoré sa ýka roku, v ktorom bola ukončenáRealizácia aktivít Projektu, iba monitoľovaciu správu s príznakom ,,závereč,ná,,,,, tj.
monitorovaciu správu s pľíznakom ''výročná'' Pľijímateľ už nepredkladá.

Pľijímatel' je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Pľojektu predloŽiť
Poskýovatelbvi monitorovaciu správu Projektu (s pľíznakom ,,záverečná,.). Poskýovatel,je opľávnený umožniť predloženie monitorovacej sprĺvy projektu (s príznakom
,,záverečná") aj v inom termíne uvedenom v Pľíručke pre Prijímatelä' najneskôľ všakspolu s podaním Žiadosti o platbu (s pľíznakom ,,záverééná,.); v takom prípade sa prvá
veta tohto odseku nepoužije. Monitoľované obdobie monitorovacej spľávy Projektu (spríznakom ,,záverečná") je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo'

PROJEKTU
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v pľípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím
účinnosti Zmluvy o poskýnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Pľojektu, do
momentu Ukončenia realizácie aktivít pľojektu. Vprípade, ak kZačatiu ľealizácie
hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred
účinnostbu Zmluvy o poskýnutí NFP, Pľijímatel' je povinný pľedložiť Poskýovatelbvi
monitorovaciu spľávu Pľojektu (s pľíznakom ,,záverečná") za toto obdobie do 30 dní od
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom teľmíne, ktoý vyplýva
z Pľíručky pre Prijímatel'a.

Pľijímatel' sa zaväzuje pľedkladať Poskýovatelbvi Následné monitorovacie spľály
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Pľojektu. Následné monitoľovacie
správy Pľojektu je Prijímatel'povinný predkladať Poskýovatelbvi každých 12 mesiacov
odo dňa Finančného ukončenia Pľojektu. Prijímatel' predkladá Následnú monitorovaciu
správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitoľovaného obdobia. Za prvé
monitoľované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (tj.
kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitoľovaného obdobia záverečnej
monitorovacej spľávy Projektu) do uplynutia l2 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia
Pľojektu. Ďalšie následné monitoľovacie správy sa pľedkladajilkaždých l2 mesiacov až
do doby uplynutia obdobia Udržatel'nosti Pľojektu'

Poskytovatel' je oprávnený neschválit' poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v
pľípadoch, ak:
a) by ty- ohrozil alebo znemožnil vyspoľiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia

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

b) je v ITMS20I4* evidované akékol'vek podozrenie z Nezľovnalosti, najmä však
v prípade súbeŽne pľebiehajúceho trestného konania pľe trestný čin súvisiaci
s Pľojektom,

c) je Projekt pľedmetom výkonu auditu alebo kontroly opľávnenými osobami v súlade s
článkom 12vZP a zistenia počas pľebiehajúceho auditu/kontroly pľedbežne obsahujú
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezľovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o
poskytnutí NFP s finančným dopadom'

Prijímatel'je povinný pľedložit'Poskytovatelbvi informácie o monitorovaných údajoch na
úľovni Pľojektu v rozsahu a termíne určenom Poskýovatel'om. Prijímatel' je povinn;;
Bezodkladne prostľedníctvom ITMS2O14+ informovať Poskytovatelä o začatí
a ukončení realizácie každej hlavnej Aktiviý Pľojektu. Prijímatel' je povinný
Bezodkladne pľostredníctvom ITMS2Ol4+ infoľmovať Poskýovatel'a o kalendárnom dni
ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít
Projektu. Na žiadosť Poskýovatel'a je Prijímatel' povinný Bezodkladne alebo v inom
termíne určenom Poskytovatelbm predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu
s charakterom a postavením Prijímatel'a, s Realizáciou Pľojektu, účelom Pľojektu,
s Aktivitami Pľijímatelä súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva,
s administratívnymi kapacitami a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích
údajov k Žiadosti o platbu' predkladania monitorovacích správ Projektu alebo
poskytovania informácií o monitoľovaných údajoch na úrovni Pľojektu podl'a pľvej veý
tohto odseku.

Prijímatel' je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovatelä o začatí
a ukončení akéhokolVek súdneho, exekučného alebo spľávneho konania voči
Pľijímatelbvi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých
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zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, pľípadne iných kontrolných
orgánov' ako aj o iných skutočnostiach, ktoľé majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu
aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímatel' je povinný informovať
Poskytovatel'a o zavedení ozdravného ľeŽimu azavedení nútenej spľávy.

Prijímatel' je zodpovedný za presnosť, správnosť, pľavdivosť a úplnost' všetkých
infoľlnácií poskytovaných Poskytovatel'ovi. Monitoľovacie správy Pľojektu podliehajú
výkonu kontroly Poskytovatelbm. Kontľola Doplňujúciclr monitorovacích údajov
k Žiadosti o platbu musí byt' vykonávaná spolu s kontľolou Žiadosti o platbu minimálne
formou administľatívnej finančnej kontroly kontľolovanej osoby v zmysle zákona
o finančnej kontrole a audite.

o zmenách ýkajúcich sa Pľojektu je Prijímatel' povinný informovať Poskytovatel'a
v rozsahu podl'a podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

l0. Poskytovatel' je oprávnený poŽadovat' od Prijímatel'a spľávy a informácie viaŽuce sa
kPľojektu aj nad rámec ľozsahu stanovenom vodseku 1 písmenách a)ažc) tohto článku
a Pľijímatel' je povinný v lehotách stanovených Poskytovatel'om tieto spľávy a infoľmácie
poskytnút', pľičom zo stľany Poskytovatel'a nesmie ísť o šikanózny výkon pľáva.

ll' ozmene podmienok pľe projekty geneľujúce príjem (podl'a článku 6l a65 odsek 8

všeobecného nariadenia) je Pľijímatel' povinný infoľmovať Poskytovatel'a
v monitoľovacích správach projektu v súlade s ods. l tohto článku YZP v rozsahu podl'a
požiadaviek Poskýovatel'a. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je
Prijímatel' povinný zohl'adniť všetky pľíjmy' ktoľé neboli zohl'adnené pri pľedložení
Žiadosti oNFP. Pri Pľojektoch geneľujúcich pľíjmypodl'a článku 6l odsek 3 písmeno b)
všeobecného nariadenia Prijímatel' pľedkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu
s Následnou monitoľovacou správou s príznakom ,'poslednáo'. Pľi Projektoch geneľujúcich
príjmypodl'a článku 6l odsek 6 všeobecného nariadenia' pri ktoých nie je moŽne
dopredu objektívne odhadnúť príjem Pľijímatel'pľedkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou
Čisqictr príjrnov spolu s treťou Následnou monitoľovacou spľávou. Pri Projektoch
generujúcich príjmy podl'a článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytváľajú
Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, kto{ých celkové oprávnené ýdavky sú rovné
alebo niŽšie ako l 000 000 EUR, avšak vyššie ako l00 000 EUR, Pľijímatel'má
povinnosť deklaľovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom ,,záveÍečná"
a ľovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pľed schválením záverečnej žiadosti o platbu.
Na Pľojeký generujúce príjmy, ktorych celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie
ako 100 000 EUR, sa nevzt'ahuje povinnosť monitoľovania Čisqich príjmov.

12. Prijímatel' je povinný v Aplikačnom systéme progľamového riadenia a V
Metainformačnom systéme verejnej spľávy aktualizovať projektové údaje, vŽdy v
momente zistenia nových skutočností.

t3 Prijímatel' je povinný informovať Poskytovatel'a o dodaní tovarov, poskytnutí služieb
alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskýnuté alebo vykonané po
uhradení Preddavkovej platby Pľijímatel'om Dodávatelbvi, a to zaslaním zúčtovacej
faktúry a pľípadne d'alšej podpornej dokumentácie vo foľmáte Doplňujúcich údajov k
pľeukázaniu dodania pľedmetu plnenia. Prijímatel' je povinný informovať Poskytovatelä o
dodaní tovaľov' poskytnutí služieb alebo lykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich
dodaní, posky'tnutí alebo vykonaní' nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovatel'om.

Á
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článoľs INFoRMoVANIEAKoMUNIKÁCIA

1. Pľijímatel' je povinný počas platnosti aúčinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP infoľmovať

verejnosť o príspevku, ktory na základe Zm|wy o poskytnutí NFP získa, resp. získal
foľmou NFP pľostľedníctvom opatľení v oblasti infoľmovania a komunikácie uvedených

V tomto článku vZP, ostatných ustanovení Zm|uvy o poskytnutí NFP a Právnych

dokumentov.

2. Prijímatel' sa zavázuje, Že všetky opatrenia v oblasti infoľmovania a komunikácie zamerané

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce infoľmácie:

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

grafickými štandaľdmi;

b. odkaz na prís|ušný fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Pľojekt s použitím

nasledujúcich označení EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF -
Európsky sociálny fond, ENRF - Európsky námorný a rybáľsky fond a KF -
Kohézny fond; ak je Projekt financovaný zviac ako jedného fondu, odkaz podlä
predchádzajúcej vety môže prijímatel' nahradiť odkazom na EŠIF - euľópske

štruktuľálne a investičné fondy, pričom odkaz na pľíslušný fond sa vykoná foľmou

nasledujúceho vyhlásenia: ,,Tento pľojekt je podpoľený z .'.... ", pľičom sa doplní

konkľétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného oP.

3' Ak má Pľijímatel' zriadene webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu ciel'ov

a qýsledkov Pľojektu. Rozsah informácie zveľejnenej na webovom sídle Prijímatelä musí

byt' primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazťlovať finančnú podporu

z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Pľijímatel' povinný

zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste

rea|izácie Projektu, ktoý spĺĺa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Pľojekt pľesahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva vo financovaní infľaštľuktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí bý' dostatočne velký a musí bý' umiestnený na mieste l'ahko

viditel'nom verej nosťou.

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

tabul'ou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabul'u alebo stály pútač v prípade

Pľojektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohlhdu na fond, z ktoľého je NFP
poskýovaný, a to najneskôľ do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít
Pľojektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na pľípady,

ak Projekt, ktoq7 spĺĺa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní

infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo státy pútač musí bý'dostatočne vel'ký a musí bý'umiestnený na mieste

l'ahko viditel'nom veľejnosťou.
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6 Prijímatel' sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači

informácie uvedené vodseku 2. tohto článku YZP, v pľípade dočasného pútača, stálej

tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímatel' je povinný

zabezpeč,iť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spoĺu zaberali najmenej 25%

dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača'

V prípade Pľojektov, ktoľé nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP,

je ľľijímatel' povinný zaistit' informovanie veľejnosti počas Realizácie aktivít Projektu

o to*, že Projekt je spolufinancovaný z pŠlp minimálne umiestnením jedného plagátu

(minimálnej vel'kosti Ál1 u to na mieste l'ahko viditel'nom veľejnosťou, ako sú vstupné

pľiestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pľe informovanie a

Ĺomunikáciu, ktoý je sučasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na progľamové

obdobie Z0l4 -2020.

Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pľi spolufinancovaní

ľrojektu zEFRR alebo KF je Prijímatel'povinný zabezpeéiť, aby ciel'ová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli infoľmovaní o tom, že Projekt

je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov'

V pľípade malých reklamnýclr predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c)

tohto článku YZP nepoužijú. Pri takýchto malých ľeklamných predmetoch (napr' pero,

šnúľka na mobil, USB kľúč) je pľijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Euľópskej únie

s odkazom na EU (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom

minimálna veľkosť znaku EU je 5 mm na qýšku. Vo výnimočných prípadoch pri vel'mi

dľobných pľedmetoch, na ktoľé sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na

EU, je povolené použiť len znak EÚ.

Prijímatel' sa zaväzu1e uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch

Projektu, ktoré sa ýĹajĺ Realizácie aktivít Projektu a sú určené pľe verejnosť alebo

účastníkov, vľátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na

reaĺízovaných aktiviiách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písmená a) až c) tohto

článku vZP, s ýnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom' kde Sa

Prijímatel' zaväzuje wádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP'

Učtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky' dodacie lisý a pod') nie je

potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP'

. Poskytovatel' je oprávnený určiť bliŽšie technické podmienky na splnenie povinných

požiadaviek v oblasti infoľmovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie

a komunikáciu.

. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímatel' je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnuý v Manuáli pre informovanie a

komunikácia, ktory je súčasťou Metodického pokynu Uradu vlády SR č' l6 na programové

obdobie Z0l4 -2020'

čtánolĺ 6 vLAsTNÍCTvo A PoUŽITIB vÝSTUPov

l. Prijímatel' sazavázuje,že počas Realizácie Pľojektu a Udržatel'nosti Projektu:

a) budú nehnutelhosti, v súvislosti s ktoými sa Projekt ľealizuje, spĺĺať vo Yýzve

stanovené podmienky poskytnutia pľíspevku z hl'adiska vlastníckych, resp' inych

uŽívacich práv vzťahujúcich .u nu právny vzťah Prijímatel'a k nehnutel'nostialn'

v ktoých alebo v súvislosti s ktoľými sa Pľojekt realizuje v zmysle Yýzw (d'alej ako

,'Nehnutel'nosti na rea|izáciu Pľojektu"). To znamen i, z" v'iiĺ^atel' musí mať k
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Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu právny vďah, ktoqŕ je ako akceptovatel'ný
definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane
podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné pľáva tretích osôb viaŽucich sa
k Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu. Z pľávneho vďahu Prijímatel'a
kNehnutel'nostiam narea|izáciu Projektu musí by'zrejmé, že Pľijímatel'je opľávnený
Nehnutelhosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne uŽívať počas Realizácie
Pľojektu a počas UdrŽatelhosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych
pľávnych titulov, ktoľé toto právo Pľijímate|'a zakladajú a ktoľé sa môŽu navzájom
meniť pri dodľŽaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu
a UdľŽatelhosti projektu;

b) Pľedmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoý' ktoré
obstaral alebo zhodnotil vrámci Projektu zNFP alebo zjeho časti (d'alej len,,Majetok
nadobudnuý z NFP"):

(i) bude používať ýlučne pri výkone vlastnej činnosti' v súvislosti s Projektom, na
ktoý bol NFP poskytnuý' s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie
a udržanie cielä Projektu je vhodné prenechanie pľevádzkovania Majetku
nadobudnutého z NFP tretej osobe podl'a Schválenej žiadosti o NFP
alebo v súlade s Výzvou, pri dodľžaní pľavidiel ýkajúcich sa štátnej pomoci, ak
sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovol'uje, zaradí ho do svojho majetku a Zostane v jeho majetku
pri dodľžaní príslušného právneho predpisu aplikovatel'ného na Prijímatel'a podl'a
jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona oúčtovníctve), ak osobitné pľávne
predpisy qýslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii qýnimiek podľa bodu (i)
vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhoqých podmienok pri využití postupov
a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 ýchto vZP. Majetok
nadobudnuý z NFP, kto{ý bol nadobudnuý od tretích osôb, musí byť noqý
a nepoužívaný, pľičom za noý majetok sa nepovažuje taký majetok, ktoý
Prijímatel'už predým' čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentoľ, prípadne
mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na časoqý faktoľ,

(iv) ak to uľčí Poskýovatel', Prijímatel' označíjednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuý z NFP, spôsobom určeným Poskýovatel'om tak, aby
nemohli bý' zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie
Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedoýka povinností
vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8

a článku 5 vZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktoý je pľedmetom duševného
vlastníctva (autorského práva,pľáv súvisiacich sautoľským právom apráva
priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu,
pľáva na ochranu úŽitkového VZoľu' pľáva ku know-how) (d'alej vo všeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctvao')' na zák|ade
písomnej zm|uvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktoqŕch musí vyplývať
splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímatel' nadobudne majetok, ktoqŕ je predmetom duševného
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/pľedmetom je aj vývorenie
alebo zabezpečenie vývorenia diela alebo iného práva duševného
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vlastníctva (vľátane pľiemyselného vlastníctva) pre Pľojekt, Prijímatel'ako
nadobúdatel' musí byť opľávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú

všeobecne-záväzne právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo

vykonávať práva zpriemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na
základe Vecne' miestne a časovo neobmedzenej, výhľadnej, tľvalej, be2

osobitného súhlasu dodávatelä prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadľenej

licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žíadne obmedzenia

Prijímatel'a pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného

vlastníctva (vľátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali

dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových pľáv

k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majitel'a práva na

vykonávanie iného pľáva duševného vlastníctva (vľátane priemyselného

vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímatel' oprávnený všetky pľáva

duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, uŽívať, poŽívať,

šíriť, ľozmnožovať, prepracovať, spľacovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a
chrániť a nakladať s nimi na l'ubovolhý účel, prípadne v rovnakom ľozsahu

ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tľetej osobe, pričom

takáto licencia sa poskýuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2' V zmluve podlä bodu l. budú zahrnuté ustanovenia o zveľejnení autoľov,

výľobcov a subdodávatelbv Dodávatel'a Prij ímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktoý je predmetom duševného

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoľé nebolo zhotovené podl'a

poŽiadaviek Pľijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe

ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdatel'musí byť oprávnený

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

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva zpľiemyselného

vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy
o poslgĺtnutí NFP, cieľ Projektu azabezpečiť Udržatelhosť Projektu bez

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vďahujúce sa

k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva

alebo z dôvodu používania autoľského diela. Za účelom dodržania

podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímatel' povinný využiť
všetky možnosti, ktoľé mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy

udelenia licencie analogicky podl'a bodu 1, pľi zohlhdnení štandardných

licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktoý je
predmetom duševného vlastníctva.

Majetok nadobudnuý z NFP nemôže by' bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Poskýovatel'a počas Realizácie Projektu a počas Udržatelhosti Pľojektu:

a) prevedený na tľetiu osobu,

b) pľenajaý tľetej osobe alebo prenechaný do iného dľuhu uŽívania tretej osoby,
v celku alebo čiastočne' s výnimkou vypl;ývajúcou z odseku l písmeno b) bod

(i) tohto článku alebo s qýnimkou vyplývajúcou zYýzvy,

c) zaťaŽený akýmkol'vek právom tretej osoby, (vrátane záloŽného práva),

okrem pľípadu, ak podl'a Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu

Zm|uvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie ciel'a Projektu podl'a
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článku 2 odsek 2,2 zm|wy a nie je v rozpore so záväzkami' ktoré pľe

Poskýovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou

bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený zá|oŽným právom v pľospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou

bankou/Financujúcou inštitúciou'

3. Prijímatel' je povinný akúkol'vek dispozíciu sMajetkom nadobudnuým zNFP vykonať

až po udelen í prechádzajúceho písomného súlrlasu Poskytovatel'a aj v pľípadoch, na ktoľé

sa vzťahujú vynimky uvedené v odsekoclr l a 2 tolrto článku, alebo vo vzťahu k takým

úkonom, o ktoých sa Pľijímatel'domnieva, Že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto

článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnuým z NFP povinne

podlieha Veľejnému obstaľávaniu, je Prijímatel' povinný postupovať pri tomto

obstaľávaní v zmysle zákona o Vo a pľavidiel uvedených v Právnych dokumentoch,

pľičom Poskýovatel' oveľí súlad tohto obstarávania so zákonom o Vo a pravidlami

uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu.

Poskýovatel' môŽe udetiť súhlas s tym, Že podmienky uvedené v odseku l písmeno b)

bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 YZP sa budú vzťahovať na

určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej mieľe, alebo sa na neho

nebudú vďahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide

o majetok, ktoý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných

aktivít Projektu a ktoý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo

Yýzve nemôže spíRať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii)
a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 YZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti

s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu

hlavných aktivít Projektu (ide napríklad oÍzv. vyvolané investície). o súhlas podl'a tohto

odseku 3 Žiada Pľijímatel' Poskytovatel'a, pričom súčasťou Žiadosti je dôsledné vecné

odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas

zamietne.

4' Porušenie povinnosti Prijímatel'a podl'a odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podlä

odseku 2 písmená a) aŽ d) tohto článku môŽe v závislosti od ľozsahu porušenia a druhu

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

Podstatnú Zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 vZP.

5. Pri dodľžaní podmienok uvedených v odsekoch I aŽ 3 tohto článku Prijímatel' zároveň,

berie na vedomie, Že scudzenie, pľenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku

nadobudnutého z NFP za iných ako trhoých podmienok môže zak|adať štátnu pomoc

v zmysle článku l07 a nasl. Zm|uvy o fungovaní EÚ, prĺslušných pľávnych pľedpisov SR
a právnych aktov EÚ' v dôsledku čoho bude Prijímatel' povinný vľátiť alebo vymôcť

vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úľokmi vo výške, v lehotách

a spôsobom vypývajúcim z uvedených právnych pľedpisov SR a právnych aktov EÚ.
Pľijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím

Pľijímatel'a uvedeným v pľvej vete tohto odseku v súlade s článku 10vZP'

6. Pľijímatel' sazaväzuje poskytnúť Poskytovatel'ovi a prístušným orgánom SR a EU všetku

dokumentáciu vytvoľenú pľi alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu' a ýmto
zároveň udel'uje Poskýovatelbvi a príslušným oľgánom SR a EU pľávo na použitie

údajov ztejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskýnutí NFP pri

zohl'adnení autorských a priemyselných pľáv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímatel'a uvedených v odsekoch I a 2 tohto článku alebo

vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnuým z NFP bez
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predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovatel'a v zmysle odseku 3 tohto článku
YZP, sa považuje za podstatné porušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0 vZP.

8. Zmluvné stľany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnuý z NFP podlieha výkonu
ľozhodnutia podl'a všeobecne záväzných právnych pľedpisov SR len v prípade, ak je
osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskýovateľ, MF SR, Urad vládneho auditu
alebo Financujúca banka.

čtánok 7 PREvoD A PRECHoD pnÁv A PovINNosTÍ

l. Pľijímatel' je oprávnený pľeviesť práva apovinnosti zo Zmluvy o poskýnutí NFP na iný
subjekt iba s pľedchádzajúcim písomným súhlasom Poskýovatel'a postupom podl'a
článku 6 zmluvy ýkajúceho sa ýznamnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok
uvedených včlánku 2 odseky 3 a4YZP apodmienok uvedených vpríslušnej kapitole
Systému finančného riadenia. Pľijímatel' spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas
s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskýnutí NFP predloží Poskýovatelbvi
doklady, ktoými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu' Poskytovatel' je
následne oprávnený vyŽiadať od Pľijímatel'a akékolVek dokumený alebo požíadať
o poskýnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potľebných k preskúmaniu splnenia
podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímatel' je povinný poskytnúť Poskýovatelbvi
poŽadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeľanej lehote' ktorá nesmie
byt'kľatšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskýovatelbm. Ak
Prijímateľ neposkytne Poskýovatelbvi dokumenty, vysvetlenia a infoľmácie vyžiadane
podl'a pľedchádzajúcej veý v stanovenej lehote, Poslgrtovatel' súhlas so Zmenou v osobe
Pľijímatel'a neudelí. V prípade, ak Poskytovatel' neudelí so zmenou v osobe Pľijímatel'a
súhlas, je zo Zmlllvy o poskytnutí NFP voči Poskytovatelbvi naďalej v nezmenenom
rozsahu aobsahu zaviazaný Prijímatel' vnadväznosti na $53l anasl. občianskeho
zákonníka, bez ohl'adu na akékol'vek záv'ázky Prijímatel'a voči tľetím osobám, to neplatí,
ak by uvedený stav bol v ľozpore s právnymi pľedpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde
k prevodu práv a povinností zo Zm|uvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez
predchádzajúceho súhlasu Poskýovatel'a' takéto porušenie povinnosti Prijímatel'a sa
považuje za podstatné poľušenie ZmIuvy o poskýnutí NFP a Pľijímateľ je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom IDVZP.

2. Zmenavlastníckej štruktúry Prijímatelh (napľíklad pľevod akcií alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Pľijímatelbm) nepredstavuje Podstatnú zmenu
Pľojektu v pľípade' ak táto Zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku
uľčené vo Výzve azáľoveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cielä
Projektu vzmysle článku 2.2 zmluvy. Vnadväznosti na článok 6 odsek 6.l zmluvy je
Prijímatel'povinný oznámiť Poskyovatelbvi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímatelä
bezodkladne po tom, ako sa o tejto Zmene dozvedel, ľesp. mohol dozvedieť. Poskýovatel'
je oprávnený po oznámení takejto zmeny' ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od
Prijímatel'a akúkol'vek Dokumentáciu alebo poŽiadať o poskýnutie doplňujúcich
informácií a vysvetlení potrebných k pľeskúmaniu skutočnosti, či Zmenou vlastníckej
štľuktúry Prijímatel'a došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímatel' je povinný
poŽadovanú Dokumentáciu' infoľmácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom
určeným Poskýovatelbm tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a
informácií vyžiadaných podl'a predchádzajúcej veý v stanovenej lehote, predstavuje
poľušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktore je Poskytovatel' opľávnený uplatniť voči
Pľijímatelbvi zmluvnú pokutu podl'a článku 13 odsek 5 písmeno a)YZP.
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3. Postúpenie pohl'adávky Pľijímatel'a na vyplatenie NFP na tľetiu osobu sa vylučuje, bez
ohl'adu na právny titul, pľávnu formu alebo spôsob postúpenia'

4. Pľevod sprály pohl'adávky vyplývajúcej Poskýovatel'ovi zo Zmluvy o poskýnutí NFP
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V pľípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkol'vek práv

a povinností zo Zmluvy o poskýnutí NFP alebo iných zmlúv uzavreých medzi
Poskýovatelbm a Pľijímatelbm na základe Zmluvy o poskýnutí NFP (najmä zmluvy
o zriadení záloŽneho pľáva) z Poskytovatel'a na iny orgán zastupujúci Slovenskú
republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovatel'a
zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoých ýkon mu umoŽňujú príslušné právne predpisy SR
upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podľobnosti spojené s vykonaním jednotliqých úkonov pri prevode alebo prechode práv
a povinností sú upľavené v Systéme finančného riadenia.

článot 8 RBALIZACIAAKTIVÍT PRoJEKTU

Pľijímatel' je povinný ztealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímatel' je povinný
pľi zamýšl'anej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať

v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných
aktivít Projektu je Prijímatel' povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia
rea|izácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície
U končen ia r ealizácie h lavných aktiv ít Proj ektu. .

Deťl Začatia realizácie hlavných aktivít Pľojektu uvedie Pľijímatel' v Hlásení o real'izácii
aktivít Pľojektu (formulár vITMS20I4+)' ktoľé je Pľijímateľ povinný zaevidovať do
systému ITMS2Ol4+ do 20 dní od zaéatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až
(v) definície Začatia rea|izácie hlavných aktivít Pľojektu uvedenej v článku l odsek 3

vZP. Ak Yýzva umožňuje Zač,atie realizäcie hlavných aktivít Pľojektu včase
predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' skutočne začal
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je
povinný zaevidovať formulár Hlásenia orealizácii aktivít Projektu do ITMS20I4+ do20
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskýnutí NFP.

V pľípade, ak Pľijímatel' poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovatel'ovi Zač,atie
realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o rea|izácii
aktivít Projektu, v ITMS20I4+, Za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa

považuje deň, ktoý vyplýva z akceptácie Zmeny teľmínu Začatia rea|izácie hlavných
aktivít Projektu podl'a článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Pľijímatel' skutočne začal. Ak k zmene termínu
Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na zák|ade oznámenia zmeny podl'a
predchádzajúcej veý nedošlo, za takýto deň sa povaŽuje deň uvedený v prílohe č. 2
Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia rea|izácie hlavných aktivít Pľojektu
(prvý deň kalendáľneho mesiaca) ato bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou hlavných
aktivít Projektu Prij ímatel' skutočne začal.

Pľijímatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii
hlavných aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť (d'alej len ,,ovz*),
a to po dobu trvania oYZ. Čas trvania oYZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných
aktivít Projektu, pľičom však Realizácia hlavných aktivít Pľojektu musí byť ukončená
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4

najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia opľávnenosti podlä právnych aktov EU, tj.do 3l' decembľa 2023' Poskytovatel' na základe oznámenia Pľijírnatel,a o pominutí oVlzabezpečí úpravu harmonogramu Pľojektu uvedeného v Pľílohe č. 2 Zmluvyo poskytnutíNFP (Pľedmet podpory NFP) pri lyužití režimu menej významnej zlneny podl,a čl. 6 ods.6'2 písm' d) zmluly' Postup podl'a tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovat, aj vprípade' ak Poskytovatel' pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu oVZ (odsek 6 písmenoc) v spojení s odsekom 11 písmeno b) tohto článku vZP).
Pľijímatel'je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Pľojektu aj v prípade, aksa Poskytovatel' dostane do omeškania:

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podl'a tejto Zmluvy o posky'tnutíNFP' na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na tooprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškaniaPoskytovatel'a; v pľípade, ak táto Zmluva o poskytnutĺ Nep alebo Právne dokumentya/alebo Právne predpisy SR alebo pľávne uĹay Éu nestanovujú lelrotu na vykonanieúkonu alebo postupu, Prijímatel' je opľávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivítPľojektu po márnom uplynutí 30 
-kalendáľnych dní' odkedy mal Poskytovatel,povinnosť začat' korlať. V pľípad e ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vetepočíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článk u l32 všeobecného naľiadenia.Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovatelh zavinené Prijímatelbm.V prípade, Že Poskytovatel' vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sadozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Pľijímatel, povinný pokľačovat,

v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom finančnej kontroly veľejného obstarávania podl'a článku 3 vZP, a to podobu omeškania Poskytovatel'a.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmen e a) av písmene b) vyššie predÍzi o čas omeškania Poskytovatel'a' pľičom však Realizáciahlavných aktivít Projektu musí byt'ukončená najneskôľ do uplynutia stanoveného obdobiaoprávnenosti podl'a právnych aktov EÚ, tj. do 3 l . decembra ž0z3.
Prijímatel'Bezodkladne po vzniku oYZ alebopo tom, čo sa o ich vzniku dozvedel alebopo tom' ako nastala skutočnost' podl'a odseku 4 tohto článku VZP' písomne oznámiPoskytovatel'ovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Pľojektu spolu s uvedenímdôvodov pozastavenia podlä odseku 3 alebo 4 tohto článku vZP. v pľípade vzniku OYZpodl'a odseku 3 a/alebo skutočností podl'a odseku 4 tohto článku Prijímatel' v písomnomoznámení uvedie skutočnosti' ktoľé viedli k vzniku oYZ alebo skutočností podlä odseku4' dátum vzniku oYZ.alebo skutočností podlä odseku 4 alebo skutočností podl,a odseku4' k čomu priloží pľíslušnú dokumentáclu preukazujúcu vznik oYZ alebo skutočnostípodlä odseku 4' Doľučením tohto oznámenia Poskytovatelbvi nastávajú účinkypozastavenia Realizácie hlavných aktivít Pľojektu, ak boli splnené podmienky podl,aodseku 3 alebo 4 tohto článku YZP,tovšak neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v pľípade dôvodov pozastavenia podl'a odseku 3 tohto článku, Prijímatel,Poskýovatel'ovijednoznačne preukáže skorší vznik oYZa Poskytovatel,tento skoľšívznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivítProjektu z dôvodov podl'a odseku 3 tohto článku VZP Pľijímatel, uvedie, či sapozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu ýka všetkých hlavných aktivítProjektu alebo iba niektoých hlavných aktivít Projektu; v pľípade, že sa pozastavenieRealizácie hlavných aktivít Projektu ýka len niektoých hlavných aktivít Projektu,Prijímatel' v oznámení uvedie názoi jednotliých ilavnýcn aktivít, ktoľých sa

5

Strana 38 z7l



6.

pozastavenie ýka podl'a názvujednotliqých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte
Projektu ako tvoľí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Pľílohe č. 2 Zmluvy
o poskytnutí NFP (Pľedmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie
hlavných aktivít Pľojektu nie sú špecifikovane Žiadne hlavné aktivity, má sa zato, Že
pozastavenie sa ýka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hl'adiska
oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 pľvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Pľojektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na pľeplatenie podanej ŽoP' ktoľé sú
stanovené v Zmluve o poskýnutí NFP a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako deň
pozastavenia tridsiaý pľvy kalendáľny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej
ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Pľojektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto článku v pľípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených
Zmluvou o poskýnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Pľijímatel' si v oznámení uplatnil ako deň
pozastavenia tridsiaty prvy kalendárny deň po uplynutí ýchto lehôt.

d) v pľípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno
b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo
Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu
a Pľijímatel' si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prný kalendárny deň po
uplynutí ýchto lehôt (prqý deň omeškania Poskýovatel'a).

V pľípade, že nejde o oYZ Poskytovatel' písomne oznámi Pľijímatelbv i, že vznik OYZ
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje' v dôsledku čoho k pozastaveniu
ReaIizácie hlavných aktivít Pľojektu nedošlo.

Poskytovatel' je oprávnený pozastaviť poskýovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskýnutí NFP Pľijímatelbm , a to až do
doby odstľánenia tohto poľušenia zo strany Prijímatel'a,

b) v pľípade podstatného porušenia Zmluvy o poskýnutí NFP Prijímatel'om, ak
Poskytovatel' neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstľánenia
tohto poruše nia zo stľany Pľij ímatelä,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni oYZ na stľane Prijímatelä' ato aždo doby zániku
tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP
výdavok vďahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v ľámci Realizácie aktivít
Projektu pred ým, ako došlo k účinkom pozastavenia Pľojektu podl'a odseku 5 tohto
článku, a to aj v prípade' že k vynaloŽeniu takéhoto výdavku Dodávatel'ovi došlo až
v čase po vzniku účinkov pozastavenia Pľojektu podl'a odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kym vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovatelbvi
súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku l3 odsek l vZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Pľojektu
alebo s konaním o Žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskýnutí NFP
na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Pľijímatelbvi,
osobám konajúcim v mene Prijímatel'a alebo iným osobám v priamej súvislosti s
Projektom,
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o v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezľovnalosti na úľovni
konkrétnej Yýzvy, v rámci ktorej Prijímatel' podal Žiadosť o NFP, bez ohlädu naporušenie právnej povinnosti Pľijímatelbm'

g) v prípade' ak je alebo bol Projekt pľedmetom qýkonu auditu alebo kontr oly zo stranysubjektov podl'a článku l2 odsek 1 vZP a zistenia auditu/kontľoly predbežne obsahujúzistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohlädu napreukázanie porušenie pľávnej povinnosti Pľij ímatebm;
h) v pľípade, ak došlo k začatiu konania tykajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučitelhej

s vnútoľným tľhom alebo neopľávnenej pomoci u nuäuarnorti na článok 108 Zmluvyo fungovaní EÚ, najmä konania ýkajúceho sa neoznámenej alebo protipľávnej pomocipodl'a článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (Eo č. 2015/i589, ktoým sa ustanovujúpodľobné pravidlá na uplatňovanie článku 10& zmluvy o fungovaní Euľópskej únie,alebo v prípade, ak Komisia pľijala ľozhodnutie, ktoúm prikázala členskému štátupozastaviť akúkolVek protiprávnu pomoc' kým Komisia neprijme rozhodnutie
o zlučitelhostipomoci so spoločným trhom.

i) v prípade, ak poskynutiu NFP bráni uzavorenie Štĺtne; pokladnice na prelomekalendáľnych ľokov.

Poskytovatel' môŽe pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých pľocesov s ýmsúvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalo sti až do jej odstránenia a ak k odstľáneniunedôjde v primeranej lehote poskýnutej Poskytovaieibm, ľoskytovatel, je opľávnenýv súlade so všeobecným naľiadením, Systémom finančného riadenia ana tonadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskýnutí NFP prepodstatné poľušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opľavu časti NFP.
Poskytovatel' oznámi Prijímatelbvi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnenépodmienky podlä odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP' Doľučením tohto oznámeniaPrijímatelbvi nastávajú účinky pozastavenia poskýovania NFP.
Ak Poskytovatel' pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tymsúvisiacich podlä odseku 6 písm. a), b)' e) alebo g) alebo podlä odseku 7 tohto článkua v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkľétne Aktivity, ktoých sapozastavenie poskytovania NFP ťýka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjdek automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovatel, sav takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podlh Zmluvyo poskýnutí NFP a Pľijímatelbvi nevzniká žiadne prauo z takéhoto ne/konaniaPoskýovatelä, ktoľé nie je osobitne dohodnuté vtomto 3tenku YZP. Zároveň pre takýpľípad platí a Pľijímatel'si je vedomý asúlrlasí s ým, že vprípade' ak vynakladá počasobdobia pozastavenia Projektu ýdavky, t<tore uý inak boii oprávnené, tieto qýdavkynebudú považované za oprávnene, pretoŽe n"urnikli počas Realizácie hlavných aktivítProjektu (článok 14 odsek 1 písmeno a)YZP),resp. nwznik|i na podpoľné aktiviý ktorévecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít ProjeĹtu. Kedže Realizácia hlavných aktivítProjektu je v zmysle pľvej veý tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavkynebudú Pľijímatelbvi pľeplatené, ato aj bez ohl'adu na záväzky' ktoľé môžu v tejtosúvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vďahmis Dodávatel'mi' Ak Poskytovatel' v oznámení o pozastaveni poskyovania NFP podläodsekov6písm.a),b),e) alebo E) a7 tohtočlánkuuviedolkánkrétneAktivity,ktoých

sa ýka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa ýkajú lenv oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovatel' je povinný'ak ho o to Pľijímatel' požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť
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v súlade so Zmluvou poskýnutí NFP na to, aby Pľijímatel'bol schopný opäť pokľačovať
v Riadnej Realizácii aktivít Pľojektu.

10' Výdavky realizované Prijímatelbm počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných
aktivít Projektu sa nebudú pokladať za opľávnené ýdavky, a to ani rnýdavky vzťahujúce
sa na podporné Aktiviý vecne súvisiace s Realizáciou hlavných atiivĺt Érojektu v tej
časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie'ĺ'ýdavky realizované Pľijímatelbm, ktoré
sú podl'a pľílohy č' 3 (Rozpočet Projektu) zahľnuté pod čast'ou Projektu, ktorej ľealizácia
nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Pľijímatel'a podl'a odseku 5 tohto článkuvzP' Zhl'adiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého ýdavku sa uplatní qýnimka
stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

l 1. Ak Prijímatel' má zato, že:

a) odstránil zistené poľušenia Zmluvy o poskýnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku
6 tohto č|ánku pľekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel,a,
s výnimkou písmen Í) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoľé sa toto ustanovenie
odseku l l nevzthhuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k poľušeniu
povinnosti Prijímatel'a' alebo

b) došlo k zániku OYZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku pľekážkou pre
poskýovanie NFP zo stľany Poskýovatelä, alebo

c) odstránil Nezľovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,
je povinný bezodkladne doručiť Poskytovatel'ovi oznámenie o odstľánení zistených
poľušení Zmluvy o poskýnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijímatel'ovi nebráni iny vykonaný právny úkon alebo akákolVek povinnost,
Poskytovatel'a vyplýajúca pre neho z Pľávnych pľedpisov SR alebo zprávnychaktov EÚ
alebo z Právnych dokumentov ýkajúcich sa Nezrávnalostí a zároveň podl'u oveľenia
Poskýovatel'a tvrdenia Prijímatel'a o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskýnutí
NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskýovatel' poskytovanie NFP Prijímatelbvi.
V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená
a) a c) vyššie' sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas
ktoľej Poskytovatel' pozastavil poskytovanie NFP;. doba Realizacie hlavnych aktivít
Projektu nesmie pľesiahnuť 3 l.l2.2023.

12' V prípade zániku oYZ podl'a odseku 6 tohto článku YZP saPoskýovate |, zaväzuje
Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímatelbvi.

13 ' V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Pľojektu z dôvodov
existencie prekáŽky' ktoľá má povahu oYZ, je Poskytovatel' oprávnený skontľolovať' či
tľvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskýnutí NFP, v Právnych
predpisoch SR a pľávnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch ýkajúcich savýkonu kontroly Pľijímatelä Poskýovatelbm. Na ten účel je Pľijímatel, povinný napožiadanie Poskytovatel'a preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností
vyplývajúcich pre neho z Právnych pľedpisov SR, Výzvy alebo zmluv ných záväzkov
ýkajúcich sa plnenia podl'a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných
v zt' ahov s Dodávatelbm.

|4' Učinky oVZ sú obmedzené iba na dobu, dokial'tľvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky
spojené ($374 odsek 3 obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktoľá má povahu oVZ,
j e Prij ímate l' pov i nný j ednoznačne pr eukázať a oznámiť Poskytovate l'ov i.
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Zmluvné strany sa dohodli, Že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo
mimoľiadne.

Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy 6
poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán' čo potvľdzuje
schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskýovatelbm, pričom záväzky ga
považujú za splnené podl'a článku 7 odseku 7 .2. zmluvy.

Mimoľiadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvných stľán, odstúpením od Zmluvy o poskýnutí NFP alebo výpoved'ou Zm|uvy
o poskytnutí NFP zo stľany Pľijílnatel'a.

od Zmluvy o poskytnutí NFP môŽe Prijímatel' alebo Poskytovatel' odstúpiť v prípadoch
podstatného poľušenia Zmluvy o poskýnutí NFP druhou Zmluvnou Stranou, nepodstatného
poľušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a d'alej v pľípadoch, ktoľé
ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Pľávne pľedpisy SR a právne akty EU. Zmluvné
stľany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné
ustanovenia obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy ($344 a nasl. obch. zák;, ak
nie je v Zmluve o poskýnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa
nahrádzajú zákonne ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

a) Porušenie Zmluvy oposkytnutí NFP je podstatné, ak strana poľušujúca Zmluvu
o posky'tnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase
bolo rozumné pľedvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoý
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností' za ktoých bola Zmluva o poskytnutí NFP
uzavretá, že dľuhá Zmluvná strana nebude mat' záujem na plnení povinností pri takom
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v pľípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
o poskytnutí NFP.

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí
NFP zo Stľany Pľijímatel'a povaŽuje najmä:

i) vznik takých okolností na strane Prijímatel'a, v dôsledku ktoých bude zmaľené
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP ďalebo ciel'a Projektu a súčasne nepôjde
o OYZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve
oposkytnutí NFP (najmä včlánku 6 zmluvy, včlánku l, včlánku 2 odseky 3 aŽ 5
a v článku 6 odsek 4 vZP) ako aj v zmysle všeobecného naľiadenia a Pľávnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany oľgánov
zapojených do riadenia, auditu a kontľoly EŠIF vrátane finančného ľiadenia, ak boli
Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskýnutia pľíspevku, ktoľé sú uvedené vo
Yýzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovaŽuje' ak konkľétna podmienka
poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hl'adiska splnená, ale iným spôsobom,
ako bolo uvedené v Schválenej Žiadosti o NFP,

iv) poľušenie oznamovacej povinnosti Pľijímatelbrn podl'a článku 6 odsek 6.l zmluvy,
ak udalosť alebo skutočnosť, ktoľú Pľijímatel'neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto
Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za
podstatné poľušenie zmlwy, má tak závaŽne negatívny dopad na Realizáciu aktivít
Projektu, alalebo Udľžatelhost' Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskýnutí NFP alebo
ciel'Projektu, že ju (ich) nemožno napľaviť'

i

^
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ro v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovatelbvi
v súvislosti so Zmluvou o poskýnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskýnutí NFP
ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskýovatelbvi' ktoých spoločným
základom je skutočnosť, že Pľijímatel' nekonal dobromysel'ne alebo v súvislosti
s ýmito informáciami Prijímatel' vykonal úkon v súvislosti s Pľojektom, ktoný by
v súlade so Zmluvou o poskýnutí NFP pľi poskytnutí pravdivých údajov nebol
oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto
poskytnuých informácii Poskytovatel' vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepľavdiých alebo
zavádzajircich informácií pľe účely určenia 

"yšky 
NFP pri Pľojektoch generujúcich

príjem;

vi) ak Prijímatel' nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu v lehote 3 mesiacov od
termínu uvedeného v Prílohe é.2 Zm|uvy o poskýnutí NFP vyjadrujúceho začiatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej
Zmeny podl'a článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu uvedeného v Pľílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení Zmeny ýkajúcej sa pľedĺženia
Realizácie hlavných aktivít Projektu; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí
NFP nejde, ak Prijímatel' oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu
v rámci opľávneného obdobia a boli splnené podmienky na jej pľedĺženie v zmysle
článku 6 odsek 6.8 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskýnutí NFP je dané
vŽdy, ak dôjde kneakceptovaniu alebo kneschváleniu predĺŽenia doby Realizácie
hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.8 písm. a) a c) zm|uvy,

viii) porušenie záväzkov ýkajúcich sa vecnej ďalebo časovej stránky Realizácie
aktivít Pľojektu' ktoľé majú podstatný negatívny vplyv na Projekt' spôsob jeho

realizácie, ďalebo ciel' Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí
NFP, najmä zastavenie a|ebo pľerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na
strane Pľijímatel'a, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8vZP,
poľušenie povinností pľi pouŽití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zm|uvy,
nedodľžanie skutočností, podmienok alebo záväzkov ýkajúcich sa Projektu, ktoré

boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) poľušenie záväzkov ýkajúcich sa obstaľania tovarov, sluŽieb aprác v ľámci Projektu
spôsobom a za podmienok uvedených vo Yýzve, v Zmluve o poskýnutí NFP,
v zákone o Vo alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie
Verejného obstaľávania alebo iného postupu obstarávania zo strany oľgánov
zapojených do riadenia, auditu a kontľoly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podl'a $ 4l alebo 4Iazákona o príspevku
z pŠIp; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na poľušenie zákazu konfliktu
záujmov pľi vykonanom Verejnom obstaľávaní alebo inom postupe obstaľávania
v zmysle $46 zákona o pľíspevku z BŠIr' medzi Pľijímatel'om a Poskytovatelbm' na

existenciu kolúzie alebo akejkol'vek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi
úspešným víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným
uchádzačom a Prijímatelbm pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom
postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovatel' alebo iný kontrolný alebo
auditný orgán uvedený v článku 12 vZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu,
bez ohl'adu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č' 13612001 Z.
z. o ochrane hospodárskej súťaŽe a o Zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej

c

I

I
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ľady č' 34711990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných oľgánov
štátnej správy Slovenskej ľepubliky v znení neskoľších predpisov; k aplikácii tohto
bodu ix) môŽe dôjsť kedykol'vek počas tľvania Zmluvy o posĹytnutí NFP
v nadväznosti na právoplatné ľozhodnutie pľíslušného štátneho orgánu alebo
v nadväznosti na r,ykonanú kontľolu Pľijímatel'a bez ohl'adu nu výsledok
predchádza1úcich kontľol alebo iných postupov aplikovaných vo vzt'ahu k ŕľojektu
zo strany Poskytovatel'a alebo iného oprávneného oľgánu,

x) ak Prijímatel' svojím zavinením nezačne Vo alebo iný spôsob obstarávania podl,a
článku 3 vZP na ýber Dodávatel'a najneskôľ do 3 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej
významnej Zmeny podl'a čIánku 6 ods' 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dníod zľušenia pľedchádzajúceho Vo alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy
s Dodávatel'om z pľedchádzajúceho Vo alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej
správy z kontroly/správy zkontľoly od Poskytovatel'avzt'ahujúcej sa k bezprostredne
predchádzajúcemu Vo, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovatelh v zmysle článku 3
odsek 14 písmeno d)YZP:

xi) ak Prijímatel' v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo
nesúlade pľedložených dokumentov so zákonom o Vo alebo pravidlami uvedenými v
Jednotnej príľučke pre žiadatel'ovlprijímatel'ov upravujúcej kontľolu Vo a
obstarávania, Systéme riadenia pŠlp' alebo v metodických pokynoch CKo k Vo
alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo
Vestníku verejného obstaľávania, ani nepožiada o pľedĺženie tejto lehoty s riadnym
odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti
s Projektom, a to napríklad v súvislosti S pľocesom hodnotenia, výbeľu Žiadosti o
NFP, s Realizáciou aktivít Pľojektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená
sťažnosť smeľujúca k ovplyvňovaniu hodnotitelbv alebo ku konfliktu záujmov alebo
k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez
sťaŽnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné o.gány;

xiii) poľušenie povinností Pľijímatel'om podlä článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konštatované v ľozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok l08 Zmluvy
o fungovaní EIJ bez ohl'adu na to, či došlo k pozastaveniu poskýovania NFP zo
stľany Poskýovatelä podlä článku 8 odsek 6 písmeno h)vZP,

xiv)také konanie alebo opomenutie konania Prijímatel'a alebo iných osôb, za konanie
alebo opomenutie ktorých Pľijímatel' zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 vZP,
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Pľojektu alebo
s Udržatel'nost'ou Projektu, ktoľé je považované Za Nezrovnalost; v zmysle
všeobecného naľiadenia a Poskytovatel'stanoví, že takáto Nezľovnalosť sa povaiuje
za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímatel'a alebo zastavenie konkurzného
konaniďkonkurzu pre nedostatok majetku, vstup
Neuplatňuje sa

Pľijímatel'a do likvidácie;

xvi) opakované nepľedloženie Žiadosti o platbu v lehote podl'a článku 5 odsek 5.l
zmluvy,
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Xvii) poľušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku l0 odsek l'
článku 12 odsek 3 ýchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 odsek 2.l0
zmluvy;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovaľov' poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných

pľác, ktoľé boli uhradené na zák|ade Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách

stanovených zmluvou medzi Prijímatel'om a jeho Dodávatelbm v nadväznosti na

článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoľé je v Zmluve o poskýnutí NFP
označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy

o poskytnutí NFP.

c) Podstatným poľušením Zmluvy o poskýnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo

Stľany Pľijímatel'a, na ktoý je potľebný predchádzajúci písomný súhlas Poskýovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany

Prijímatel'a bez Žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskýnutí NFP' v pľávnych

pľedpisoch SR a pľávnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoľé sa podl'a Zm|uvy

o poskýnutí NFP považujú za podstatné porušenia' sú nepodstatným porušením

Zmluvy o poskýnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbýoč,ného odkladu po tom, ako

sa o tomto porušení dozvedela. Prijímatel' berie na vedomie, že s ohl'adom na právne

postavenie a povinnosti Poskýovatelh, môŽe vykonaniu odstúpenia od Zm|uvy

o poskýnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Pľijímatel'a, prípadne

povinnosť rea|izovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto

Prijímatel' súhlasí s tym, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri

odstúpení od Zmluvy o poskýnutí NFP pojem ,,bez zbytočného odkladu" zahŕňa dobu,

po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskýovateľom podl'a

predchádzajúcej veý. V prípade nepodstatného porušenia Zmlwy o poskýnutí NFP je

Zm|uvná stľana oprávnená odstúpiť, ak stľana, ktoľá je v omeškaní, nesplní svoju

povinnosť ani v dodatočnej pľimeranej lehote, ktorá jej na to bola poskýnutá

v písomnom vyzvaní' Aj v pľípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je

Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na

splnenie poľušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoý sa
nedoýka toho, že ide o podstatné poľušenie povinnosti ($345 odsek 3 obchodného

zákonníka).

f) odstúpenie od Zmluvy o poskýnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskýnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej Strany bráni oYL je druhá Zm|uvná strana

oprávnená od Zmluvy o poskýnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku oYZ uplynul

aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik pľedmetu

Zm\uvy o poskýnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej veý neuplatní

aZmluvne stľany sú oprávnené postupovať podl'a príslušných ustanovení obchodného

zákonníka a podporne občianskeho zákonníka.

h) V pľípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva

a povinnosti Poskýovatelä, ktoľé podlä svojej povahy majú platiť aj po skončení
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Zmluvy o poskýnutí NFP, a to i!'ni právo a povinnosť požadovať vľátenieposkytnutej čiastky NFP' právo na náhradu ikody, Ltoľĺ vznĺt la porušením Zmlwyo poskýnutí NFP' ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a d,alšie ustanoveniaZmluvy o poskytnutí NFP podl'a svojho obsahu.
i) Ak sa Pľijímatel'dostane do omeškania s. plnením Zmluvyo poskytnutí NFP v dôsledkupoľušenia' resp' nesplnenia povinnosti zo stľany ľosLytovate l,a, Zmluvné stranysúhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutĺ ívľľ ľľiĺmatelbm.j) V pľípade odstúpenia. od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímatel, povinný na základežiadosti Poskýovatel'a vrátiť NFP'alebo jeho časti Tátä povinnosť Pri|ímatelä sauplatní aj vtedy, ak sa vjednotlivom článku Zmluvy 

"p".Lrr"*í NFP označujúcompodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP ,.y.ioun" neuvádza, že Pľijímatel, jepovinný vrátiť NFP alebo jeho čast'.

5' Prijímatel' je opľávnený Zmluvu o poskýnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nieje schopnýrealizovat'Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít P.;;"kfu zaviazal v Zmluveo poskytnutíNFP' alebo nie je schopný dosiahnut. ciel' Projektu- í.ĺĺ'","ľ súhlasí s ým, Že podanímvýpovede mu vzniká povinnost' vrátiť užvyplatené NFŕvcelom ľozsahu podlä článku l0YZP za podmienok stanovených Poskytovatelbm v žiadosti o vľátenie. Po podaní výpovedemôže Pľijímatel'túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskýovatel,a. Výpovedná dobaje jeden mesiac odo dňa, Ĺedy je výpoved' doručená Poskytovatelbvi. Páčas plynutiavýpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony .."ru3ú"" k vysporiadaniu vzájomnýchpráv a povinností,'. najmä Poskytávatel; vykoni úko;; vďahujtrce sa k finančnémuvysporiadaniu s Prijímatelbm obdobne. ako pľi odsmpeíĺ od Zmluvy o poskytnutí NFPa Pľijímatel' je povinný poskytnúť všetku poirebnú súčinnosť. Zmluvao poskytnutí NFPzaniká uplynutím vypovednej doby s vynimĹou urtunou"ni,_ktoľé nezanikajú ani v dôsledku

,Tľľ:'ffiľvy 
o poskytnutí NFP pri ädstúpenĺ oa 

',nluuy 
v zmysle odseku 4 písmeno h)

článokt0 VYSPoRIADANIEFINANčI\rIŕCHvzŤAHov

1. Pľijímatel' sa zaväzuje:

a) vľátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podlä podmienok Zmluvyo poskytnutí NFP, alebo ak nezúčiovai celú sumu poskytnutéhopľedfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol ŕuľzový zisk;suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákonao pľíspevku , EŠm .uuplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaneno NFP alebo jeho častiz poskytnuý ch zálohoých p latieb_ aleb o zio.tytnu.y"h predfi nancovaní,b) vrátiť prostriedky poskytnute omfom' 
'"ä;;;;;vyšujúca 40 EUR podlä $ 33odsek 2 zákonao pľíspevku z pŠlr' sa v tomto p.|ua" neuplatňuje,c) vľátiť NFP alebo jeho čast', ak porušil 'pJuinnorti 

uvedené v Zmluveo poskytnutí NFP a porušenie povinnosti Lnum"rá porušenie finančnejdisciplíny podl'a $ 31 odsek' t iísmena 
"), 

lJ, c) zákona o ľozpočtovýchpravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR 
'ioíŕu 

$ 33 odsek 2 zákona opríspevku z pŠr sa uplatní na vyplateqý Ňep ul.uo jeho časť systémomrefundácie alebo na úhrnnú sumu cálkového NFP alebo jeho časťnezúčtov-aný ch zálohoých p latieb alebo predfi nun"ouuní,d) vľátiť NFP alebo jeho čast', ak v súvislosti s Projektom bolo porušenéustanovenie' Pľávneho pľedpisu SR alebo právneho akiu EÚ, Goíľuau nukonanie alebo opomenutie Prijímatel'a 
"r"u" :"ňä zavinenie) a toto porušenie

rt
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znamená Nezľovnalosť anejde oporušenie finančnej disciplíny podl'a $ 31

odsek l písmena a), b), c) Zákona o ľozpočtoqých pravidlách alebo o zmluvnú
pokutu podl'a článku 13 odsek 5 YZP; vzhl'adom k skutočnosti, že za
Nezľovnalosť sa povaŽuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP,
s ktoým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak
Pľijímatel' takýto NFP alebo jeho časť nevľáti postupom stanoveným v
odsekoch 3 aŽ 8 tohto článku YZP, bude sa na toto porušenie podmienok
Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie dľuhej vety $ 3l odsek 7
Zákona o rozpočtoqých pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33
odsek 2 zákona o pľíspevku z pŠĺp' sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímatel' poľušil pľavidlá a postupy verejného
obstarávania a toto poľušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok
verejného obstaľávania alebo pľavidlá a postupy vďahujúce sa na obstarávanie
služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstaľávanie nespadá pod zákon
o Vo; suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zákona o pľíspevku
z pŠIp sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

D vľátiť NFP alebo jeho časť, ak poľušil zákaz nelegálneho zamestnávania podl'a

$ 33 ods. 3 zákonao príspevku z eŠIľ; suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33
ods. 2 zákonao príspevku z pŠIľ' sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vľátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuj e ZmIuva
o poskýnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskýnutí NFP v zmysle
článku 9 vZP z dôvodu mimoľiadneho ukončenia Zm|uvy o poskýnutí NFP;
Suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákona o pľíspevku z EŠIF sa
uplatní na poskýnut'ý NFP alebo jeho časť,

h) vľátiť čisqý pľíjem z Projektu v pľípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vývoľený príjem
podl'a článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čisý pľíjem z Projektu
v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vývorený príjem podl'a
článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a

$ 33 odsek 2 zákonao pľíspevku z gŠlp' sa v tomto prípade neuplatňuje,
i) odviesť ýnos z prostľiedkov NFP podl'a $ 7 odsek l písmeno m) zákona

o rozpočtoqých pravidlách vzniknuý na základe úročenia poskýnutého NFP
(d'alej len ,,výnos"); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom
zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a

$ 33 odsek 2 zákonao príspevku z pŠlr'sa v tomto prípade neuplatňuje,
j) ak to určí Poskýovatel', vľátiť NFP alebo jeho čast' v prípade, ak Pľijímatel'

nedosiahol hodnotu Meľatel'ného ukazovatel'a Pľojektu uvedenej v Schválenej
žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 50Á oproti schválenej hodnote, a to
úmerne so znížením hodnoý Meľatel'ného ukazovatel'a Projektu vo vďahu
k ty- hlavným Aktivitám, ktoľé prispievajú k dosiahnutiu zniŽovaneho
Meľatelhého ukazovatelä Projektu. Spôsob vypočtu sumy' ktorú má Prijímatel'
vľátiť podl'a tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovatel' na svojom webovom
sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákona o príspevku
z pŠlp' sa uplatní na poskýnutý NFP alebo jeho časť'

k) vrátiť preplatok vzniknuý na základe zúčtovania Pľeddavkovej platby
najneskôr spolu s pľedloŽením doplňujúcich údajov k pľeukázaniu dodania
predmetu plnenia.

V prípade vzniku povinnosti odvodu qýnosu podl'a odseku l písmeno i) tohto článku
YZP sa Prijímatel' zaväzuje odviest' výnos do 3l. januáľa roku nasledujúceho po roku,
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V ktoľom Vznikol Výnos. V prípade vzniku povinnosti 
"::ll"iu čistého prijmu (zaúčtovné obdobie) podl'a odseku i písmeno h) tohto článku YZP saPľijímatel, iurazrj"vľátit' čisý prijem do 3 l ' januáľa ľoku.nasledujúceho po ,.oku, v ktoľom bola zostaven6účtovná závierka alebo ák sa na Pľijím atel.'i vzťa-hJ.i"'o"","""st, oveľenia ĺetoun".;závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákána o účtovníctve o oveľovaníúčtovnej závierky audítoľom po roku, vktoľom bola účtovn á závierka audítoromoverená' Prijímatel' sa zaväzuje oznámit, aj cez verejnú čast, ITMS20I4+Poskytovatelbvi pľíslušnú sumu q;no.u alebo čisiého prijmu najneskôr do 16. januáľaľoku nasledujúceho po roku, v ktá.om.u'nikol výnos; ;.; v ktoľom bola zostavenáúčtovná závieľka' ľesp' v ktoľom bola účtovn á závierkaoui..na audítoľom a požiadat,Poskýovatelä o informáciu k podľoĹnostiam vľátenia čistého príjmu, alebo odvoduvýnosu (napľ' u .ĺ:'u' va'iatilny symbol). ľo.tytouui.l' zašle túto informáciuPľijímatelbvi Bezodkladne. Pľi ,"uíira";i úhrady p.ĺ,'",J; 
"vedie 

variabilný symbol,ktory je automaticky.generovaný .y.,é.o* rrľiszoi++ a je dostupný vo veľejnej častiITMS20l4+' 4L Prijímatel' u.ĺtĺ'oi.ý prijem ul"uo oáu"aie výnos Riadne aVčasv súlade s ýmto odsekom, ustanovenia odr"kou 3 až 7 tohto článku YZP sanepouŽijú.Ak Prijímatel' čisý prijem alebo výnos Riadne a Včas nevľáti, ľesp. neodvedie'Poskytovatel' bude postupovat' .ounuko' ako v prípade p*i*o.ti vrátenia NFP alebojeho časti vzniknutej podl'a odsek" i frc'. a)'až'g)"o';.l) tohto článku YZP ana
ľäl'äulĽ,ľ"''ffi:lia oĺľátení Ni-p 

"l.u"l"'iJ u"l,i'o"olä odsekov s az l tonto

Ak nie je NFP alebo jeho čast' vrátený z dôvodov uvedených v odseku l tohto článkuYZP iniciatívne zo-strany Pľi]'ímatelĹ, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanovíPoskyovatel' v ŽoY' ktorú 
"zašle 

ľ.ĺ;ĺ,nut"l'oui 
"; "i"Lt.onicky pľostredníctvomITMS2O14+' Kzáväznemu uplatneniu na.on ľ-o.Lyiouut.iu nu u.at"nie NFP alebojeho časti na základeŽov ĺocirea ,u.r"r"in"rĺr" z"ŕp".i'yäatelbm vo verejnej častiITMS2Ol4+' Pľijímatel' je o zverejne niiov vo veľejnej euíilľľĺszgl4+ infoľmĹvanyautomaticky geneľovanou notifikačnou elektľoni.L* ,p.ĺuou zo systému ITMS2ol4+na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovate ľ i Žov uvedie výšku NFP, ktoľú

äiľ;:ĺ'"el'vrátiť 
a zároveň určí čísla účtov, na ktorel" Priĺmatel,povinný vľátenie

Prijímatel' sa zaväzuje 
":.",i| 

NFP alebo jeho. čast, uvedený v ŽoY do 60 dní odo dňadoručenia ŽoY Prijímatel.ovi uo u"."jn";"časti ITMS 2014;.Dď doľučenia vo veľejnejčasti ITMS2Ol4+ je to}ožnÝ s dĺom pŕ"ľ,oau Žoí oä.,"rí,'odoslaný dlžníkovi,, vsystéme ITMS2'l4+: Dň:' nasledujúcim po dni sprístupneni',a ŽoY vo veľejnej častiITMS2ol4+ začína plynúť 60 dĺová Ĺhoiu.rptutno.ti' Pľeplatok vzniknuý na základezučtovania Pľeddavkovej platby je ľ.ĺ;ĺmateľ o""i""!-"J.*,ľ najneskôľ spolus pľedložením Doplňujúcich údájov k preukezaniu dodania pľedmetu plnenia. AkPľijímatel'tieto povinnosti nesplni uni n"aoJd" k uzatvoľeniu ao'r'oay o splátkach alebodohody o odklade plnenia, PosĹytovatel;:--

a' oznámi poľušenie pravidiel a podmienok uvedenýc h v Zmluve o poskytnutíNFP, za ktoých bol NFP poskytnuý príslušnému .praun",r,u orgánu (ak ideo poľušenie finančnej disciplíny) alebob' oznámi porušenie pľavĺaĺll ;ŕ"a'i:ľ"k uvedených vZmluve oposkytnutíNFP' za ktorych.bol NFP poskytnuý.Úradu p." 
"".";ne'obstarávanie (ak ide opoľušenie pravidiel a postupov verejného obstarávaniJ) ul"uo

4
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c. postupuje podl'a $ 41 odsek 2 aŽ 4 alebo $ 4la odsek 2 zákona o pľíspevku
z EŠIF alebo

d. postupuje podl'a osobitného pľedpisu (napr' Civilný sporoqý poľiadok) a uplatní
pohl'adávku na vľátenie časti NFP uvedenej v ŽoY na príslušnom orgáne (napr.

na súde).

Prijímatel' ľealizuje vľátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Pľijímatel',
ktory je štátnou ľozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti
formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o
vrátenie fi nančných pľostriedkov.

Pri rea|izácii vľátenia NFP alebo jeho časti foľmou platby na účet je Prijímatel' povinný
uviesť vaľiabilný symbol, ktoý je automaticky generovaný systémom ITMS2O14+ a je
dostupný vo verejnej časti ITMS2Ol4+.

Vrátenie NFP alebo jeho časti foľmou ľozpočtového opatrenia lykoná Prijímatel', ktoý
je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2O 14+.

Pohl'adávku Poskytovatel'a voči Pľijímatel'ovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a
pohl'adávku Prijímatel'a voči Poskytovatel'ovi na poskynutie NFP podl'a Zm|uvy
o poskýnutí NFP je možné vzájomne započítať podl'a podmienok $ 42 zákona o

príspevku z pŠlr'' Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu
Poskytovatel'a, Prijímatel' je povinný vrátiť sumu uľčenú v ŽoY už doručenej
Pľijímatelbvi podlä odsekov 3 aŽ 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia
oznámenia Poskýovatel'a, Že s vykonaním vzájomného zapoéítania nesúhlasí alebo do
uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoY, podl'a toho, ktoľá okolnosť nastane neskôľ.

Ustanovenia odsekov 3 až7 tohto článku YZP sapoužijú primerane.

9. Ak Prijímatel' zistí Nezľovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
b. predložiť Poskytovatel'ovi príslušné dokumený týkajúce sa tejto Nezrovnalosti

a

c. vyspoľiadať túto Nezrovnalosť postupom podl'a odsekov 3 až 8 tohto článku
VZP; ustanovenia ýkajúce saŽoY sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímatel' do 3l.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného naľiadenia, a to o čas trvania ýchto
skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímatel'a, Prijímatel' pľed

realizovaním úhľady oznámi Poskýovatel'ovi v'ýšku vľátenia pľostľedníctvom verejnej

časti ITMS20l4+ (z dôvodu evidencie pohl'adávky na strane Poskytovatel'a). Následne
pri realizácii úhľady Prijímatel' uvedie správny variabilný symbol automaticky
geneľovaný systémom ITMS2O14+, ktoď je dostupný vo veľejnej časti ITMS2O14+.

1l. Ak Prijímatel'nevráti NFP alebo jeho čast'na správne účty alebo pri uskutočnení úhľady
neuvedie spľávny automaticky ITMS2Ol4+ geneľovaný vaľiabilný symbol' pľíslušný
záväzok Prijímatel'a zostáva nesplnený a finančné vzt'ahy voči Poskytovatel'ovi sa

považujú Za nevysporiadané.
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|2. Proti akejkol'vek polrl'adávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkol'vek inyrn
pohl'adávkam Poskytovatel'a voči Pľijímatel'ovi vzniknuých z akéhokol'vek právneho
dôvodu Prijímatel'nie je oprávnený jednostranne započítať akúkol'vek svoju
pohl'adávku.

13. Zmluvné stľany sa osobitne dohodli, Že navrátenie NFP alebo jeho časti podl'a odseku 4
tohto článku YZP sa uplatní l2O-dňová lehota, ak čo ilen deň pôvodnej 60-dňovej
lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podl'a $ 56 ods. 1 Zákona o príspevku
z EŠIF, inak platí óO-dňová lehota splatnosti na vrátenie N}-P alebo jeho časti. Kľízovou
situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo ýnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochoľením CoVID-l9 a obdobie šiestich mesiacov
nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia l20-dňovej lehoý je totožný sdňom
sprístupneni a ŽoY v ITMS 2ol4+, t. j . začiatok plynutia lehoý sa nemení.

článok 11 učrovľÍcTvo A UcHovÁvĺľrn učľovľu DoKUMENTÁcIE

1. Prijímatel', ktoý je účtovnou jednotkou podl'a zákon a č. 43tl20)2 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach ýkajúcich sa
pľojektu

a) na analýických účtoch v členení podl'a jednotliqých pľojektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme2 v členení podl'a jednotliqých
projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podl'a jednotlivých
pľojektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

b) v účtovných knihách podl'a $ 15 zákona č.43112002 Z. z o účtovníctve
v znení neskoľších pľedpisov so slovným a číselným označením Projektu v
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústavejednoduchého účtovníctva.

2' Prijímatel'' ktoý nie je účtovnou jednotkou podl'a zákona č' 43ll2o02 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov
a výdavkov (pojmy definované v $ 2 odsek 4 zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve
vznení neskoľších pľedpisov) ýkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podl'a $ l5
odsek I zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pľedpisov (ide
o účtovné knihy používané v sústavejednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným
označeníln Pľojektu pri zápisoch v nich' pričom na vedenie tejto evidencie,
pľeukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku azáväzkov sa primerane použijú
ustanovenia zákona č' 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskoľšícb predpisov
o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3' Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitoľovania pokroku
dosiahnutého pľi Realizácii Projektu, vytvoriť základ pľe náľokovanie platieb
a ul'ahčiť proces oveľovania a kontroly v'ýdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímatel' uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podl'a odseku l, evidenciu
podl'a odseku 2 a inu dokumentáciu ýkajúcu sa Pľojektu v súlade so zákonom č.
43l/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku
t9 vzP.

5' V súvislosti s plnením povinností Poskytovatel'a podl'a článku 72 všeobecného
nariadenia, Poskytovatel' dohodne s Prijímatel'om spôsob monitoľovania čisých

2Pojem technická forma je definovaný v $ 3l odsek2 písmeno b) zákona č.43ll20o2Z.z o úČtovnĺctve
v znení neskorších predpisov.
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príjmov Z projektu podl'a článku 6l všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u
Pľijímatel'a, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností ýkajúcich sa čistého
príjmu z Projektu uvedených v Následných monitoľovacích spľávach.

Ak má Prijímatel' sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej ľepubliky' je
povinný viesť účtovníctvo ýkajúce sa poskytovania pľíspevku podl'a pľávneho poriadku
štátu' na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

7. Ak sa podl'a Yýzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP d'alej užívatel'ovi, Prijímatel'
je povinný zabezpečit', aby bol užívatel' v zmluve medzi Pľijímatel'om a uŽívatelbm
viazaný záväzkami vyplýajúcimi z odsekov l až 4 tohto článku pľimerane.

článok 12 KoNTRoLA/ AUDIT

l. opľávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovatel'a ním poveľené osoby,

b' Utvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Spľostredkovatel'ského
orgánu a nimi poveľené osoby,

c. Najvyšší kontrolný úľad SR a ním poveľené osoby'

d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Urad vládneho auditu) a osoby
poverené na qýkon kontroly/auditu,

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítoľov,

f. orgán zabezpečujici ochranu finančných záujmov EU,

g. osoby prizvané oľgánmi uvedenými v písmenách a) aŽ Í) v súlade s pľíslušnými
právnymi predpismi SR a pľávnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa ľozumie súhrn činností Posky,tovatel'a a ním pľizvaných osôb,
ktoými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP, súlad náľokovaných finančných pľostľiedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných
údajov predložených zo strany Prijímatel'a a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EI], dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
poskynutého NFP' dôsledné a pľavidelné oveľenie dosiahnutého pokľoku Realizácie aktivít
Projektu, vľátane dosiahnuých hodnôt Meratelhých ukazovatel'ov Projektu a d'alšie
povinnosti stanovené Prijímatelbvi v Zmluve o poskýnutí NFP. Kontľola Projektu je
vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä fonnou
administľatívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste.

V prĺpade, ak sú kontrolou r,ykonávanou foľmou administľatívnej finančnej kontľoly
povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky' doľučí
Poskytovatel' Pľijímatel'ovi návrh čiastkovej spľávy zkontrolyl návrh spľávy z kontľoly,
pričom Prijímatel' je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnuým odpoľúčaniam, k lehote na predloŽenie
písomného zoznamľ opatrení prijaých na nápľavu zistených nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku (d'alej len ,,pľijaté opatľenia") a k lehote na splnenie prija!ých opatrení,
uvedených v návrhu čiastkovej spľávy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohl'adnení
opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímatel'zaslal námietky v lehote) zasiela
Poskytovatel' Pľijímatel'ovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje
všetky náležitosti uvedené v $ 22 odsek 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a

audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímatel'ovi. Zaslaním čiastkovej správy je
skončená tá časť kontľoly/auditu, ktorej sa čiastková správa ýka. Ak je kontrolďaudit
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a)

Zastavenálzastavený z dôvodov hodných osobitného zrete|'a kontľolďaudit je

skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia.

Záznan sa Pľijímatel'ovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

Pľijímatel' sa zaväzuje, že umoŽní ýkon kontroly/auditu zo stľany oprávnených osôb na

výkon kontroly/auditu v zmysle pľíslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EU,

najrnä zákona o pľíspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmlwy
o poskytnutí NFP.

Pľijírnatel' je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať opľávnenosť

vynaloŽených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zm|uvy

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov'

Prijímatel' je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu,

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny pľiebeh výkonu kontľoly/auditu

a plniť všetky povinnosti, ktoľé mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole

a audite.

oprávnené osoby na výkon kontľoly/auditu môžu vykonať kontľolu/audit u Prijímatel'a

kedykol'vek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podl'a článku 7

odsek 7.2 zm|uvy' Uvedená doba sa predĺzi v pľípade, ak nastanú skutočnosti uvedené

v článku l40 všeobecného naľiadenia, a to o čas trvania ýchto skutočností. Poskytovatel' je

opľávnený preľušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu foľmou

administratívnej finančnej kontľoly pľed jej uhradením/zúčtovanírn v pľípadoch

stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

osoby oprávnené na ýkon kontroly/auditu majú práva apovinnosti upravené najmä

v zákone o finančnej kontrole a audite, vľátane právomoci ukladať sankcie pri porušení

povinností zo stľany Prij ímatel'a.

Pľijímatel' sa zaväzuje informovať Poskýovatel'a o začatí akejkol'vek kontľoly/auditu

osobami podl'a odseku l tohto článku odlišnými od Poskytovate|'a a súčasne mu zašle na

vedomie návľh spľávy z kontroly/správu z kontľoly alebo iný relevantný výsledný dokument

z vykonanej kontroly/oveľovaniďauditu/vyšetrovaniďkonania ýchto osôb zakladajúcich

Poskytovatel'a pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podl'a Systému ťrnančného

ľiadenia. Plnenírn inforrnačnej povinnosti Prijímatel'om podl'a predchádzajúcej Vety

nenadobúda Poskýovatel' žiadne povinnosti. Prijímatel' je povinný pľijať opatľenia na

nápravu nedostatkov zisterrých kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej spľáry

zkontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon

kontľoly/auditu. Prijímatel' jezároveň povinný zas|ať osobám opľávneným na ýkon
kontľoly/auditu a vždy aj Poskýovatel'ovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou

vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijaých opatrení na nápľavu zistených

nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej spľáve z kontroly/správez kontroly/auditu a na

výzvu Poskýovatel'ďiných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predloŽiť

dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijaých opatľení. Plnenie infoľmačnej povinnosti

Pľijímatel'a podl'a čtánku 4 odsek 7 prvá veta YZP (v časti týkajúcej sa povinného

informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne inýclr

kontrolných oľgánov) platí v nezmenenom ľozsahu, pľičom tam uvedená informačná

povinnosť Prijímatel'a môže bý podl'a okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne

splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímatel' je zároveň povinný

pľepľacovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný Zoznam prijaých

opatrení, ak oprávnená osoba vyŽadovalajeho prepľacovanie a predloženie.

4

5

6

7

8
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9 Právo Poskytovatel'a alebo osôb uvedených v odseku l tohto článku na vykonanie
kontroly/auditu Pľojektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy
o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovatel'a alebo osôb uvedených v odseku l tohto
článku sa vďahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu ých isých skutočností, bez
ohl'adu na druh vykonanej opätovnej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní
kontľoly/auditu sú Poskytovatel'alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazane lba
platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi
predchádzajúcich kontľol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (ýkajúce sa
napľíklad povinnosti plniť pľijaté opatľenia) vyplývajúce zýchto predchádiajúcich
kontrol/auditov. Povinnosť Prijímatelä vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnost'
vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykolVek počas účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, nie je dotknutá 'ĺ'ýsledkom pľedchád zajucej kontroly/auditu.

Prijímatel' beľie na vedomie, že Poskýovatel' pľi získavaní infoľmácií o Projekte využiva aj
osobitné nástroje vytvoľené inštitúciami/orgánmi EU alebo sR, vrátane nástľoja
ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov.
Prijímatel'súhlasí s tym, aby údaje ýkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatelbvi,
boli súčast'ou systému ARACHNE a vyuŽívali sa prijeho fungovaní. Prijímatel' sa záľoveň
zaväzuje poskytnúť Poskýovatel'ovi akékol'vek doplňujúce informácie, ktoľé bude
Poskýovatel' poŽadovat' v súvislosti s prešetrovaním inform ácií získaných v rámci systému

10

ARACHNE

čtánok 13 ZABEzPEčBľrn POHĽADÁVKY,
AaM.LUVNÉ POKUTY

POISTENIB MAJETKU

Ak Poskytovatel' vo Yýzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že
Pľijímatel' bude povinný zabezpečiť budúcu pohl'adávku zo Zmluvy o poskýnutí NFP,
Pľijímatel' sazaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok
stanovených Vo Yýzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP.
Zabezpečenie sa vykonáva pľioritne pľostredníctvom využitia záloŽneho práva alebo iným
vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktoým môže bý v súlade s $ 25 odsek 9 Zákona
o príspevku z pŠlp aj pľijatie zmenky poskytovatelbm od prijímatel'a' Pre zriadenie a
vznik záložného pľáva a pľimerane aj pre ine zabezpečovacie prostľiedky slúžiace pre
zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmlwy o poskytnutí NFP platia všetky
nasledovné podmienky: - Neuplatňuj sa

a) zabezpečenie vznikne v písomnej foľme na základe pľávneho úkonu, ktoý pľe
vznik konkľétneho druhu zabezpečenia pľedpokladá obchodný zákonníka alebo
občiansky zákonník,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku l
zálohom môŽe by' bud'majetok nadobudnuý z NFP alebo iné veci, pľáva alebo
majetkové hodnoý vo vlastníctve Prijímatel'a alebo tretej osoby,

c) k hnutel'ným alebo nehnutel'ným veciam, ktoré wori a záloh, musí byt'
vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vyspoľiadané; to znamená, že je
známy vlastník, ľesp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych
podielov k veci, ktoráje pľedmetom zálohu, je lll,

d) zľiadeniu záložneho pľáva môže dôjst' aj postupne, a to v pľípade postupného
vyplácania schváleného NFP,
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e) hodnota zálohu musí bý ľovná alebo lyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej
časti NFP, ktorú Pľijímatel' žiada vyplatiť na základe predloŽenej ŽoP, Y
pľípade spolufinancovania Pľojektu zo stľany Financujúcej banky, hodnota
zálohu musí zahŕňať aj výšku pohlädávky banky na iný ako Pľekleňtvací úver'
tj. ktoľá sa automaticky neznižuje v prípade úhľady NFP alebo jeho časti o túto
uhľadenú sumu v zmysle pravidiel vyplýajúcich zo Zmluvy o spolupľáci a
spoločnom postupe medzi bankou a oľgánmi zastupujúcimi Slovenskú
republiku. To znamená, že v prípade postupného zriadbvan ia záložneho pľáva,
je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zľiadenia záložneho
práva zabezpečujilceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP' ktoľá bola
obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímatelä (vid' článok 5 odsek 5'2 písmeno a)
zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byt':

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímatel'a, práva alebo iné
majetkové hodnoý patľiace výlučne Prijímatel'ovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Pľijímatel'a za podmienky, že záložcom
bude aj druhý spoluvlastníVostatní spoluvlastníci; tak, Že musí
byť dosiahnuý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na
záloh počítaný podl'a velkosti podielov spoluvlastníkov veci,
ktorá je zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so
zriadením záloŽneho práva na záloh súhlasí vlastník alebo
spoluvlastníci veci pľi dosiahnutí súhlasu podl'a
predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii)
vyššie za podrnienok tam uvedených alebo

(v) iné Poskytovatelbm akceptované pľáva alebo majetkové hodnoý
analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatľia
výlučne Prijímatelbvi,

g) ak sú zálohom hnutelhé veci, Pľijímatel' je povinný oznamovať
Poskýovatelbvi každú zmenl miesta, kde sa nachádzajtldo troch kalendárnych
dní po vykonaní Zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní
oznámit' Poskytovatelbvi ich súčasné miesto v,ýskytu, ak o to Poskytovatel'
požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajuv mieste Realizácie Projektu,

h) Poskýovatel'musí byť záložným veľitelbm pľvym v poradí (tj. ako prednostný
záložný veľitel).

ALEBo V PRĺPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) okrem podmienok uvedených pľe zľiadenie a vznik záložneho pľáva podl'a
písm. a) až g) tohto odseku, sa pľe zľiadenie a vznik záložneho pľáva v Projekte,
ktoľého aspoň časť Celkových opľávnených qýdavkov alebo aspoň časť
Neoprávnených ýdavkov je financovaná pľostredníctvom úveru poskytnutého
Financujúcou bankou a Prijímatel' poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov
Zo Zmluvy o poskýnutí NFP a Zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre
Poskýovate|'a aj pre Financujúcu banku' uplatnia aj všetky nasledovné
podmienky:
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(i) Financujúca banka zriadi záložne právo ako prednostný
záloŽný veritel'. V takom pľípade Poskytovatel' zriadi záložne
právo ako zá|ožný veľitel'druhý v poľadí. Financujúca banka si
môže zriadiť záložne pľávo aj v d'alšom poľadí za účelom
zabezpečenia iných pohl'adávok Financujúcej banky, ako sú
pohl'adávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Pľijímatel' sa zaväzlje, Že bez udelenia predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovatel'a a Financujúcej banky
nezaťaží záloh zriadením d'alšieho záložneho právav prospech
tretej osoby. Poľušenie tejto povinnosti sa bude považovať za
podstatné poľušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je
povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť vsúlade sčlánkom 10

VZP. Toto ustanovenie sa nevďahuje na zriadenie záložného
práva za účelom zabezpečenia azaplatenia iných pohl'adávok
Financujúcej banky, ak má táto s Poskýovatel'om uzatvorenú
Zmluvu o spolupľáci a spoločnom postupe..

(iii) Zmluvne stľany sa dohodli, že:

l. porušenie Zm|uvy o úvere zo strany Pľijímatel'a, alebo

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úveľe, alebo

3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohlhdávky Financujúcej
banky zo ZmIuvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného
záIohu Poskýovatel'a a Financujúcej banky v rámci
výkonu zá|ožneho práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Pľijímatel'a preukázať zdroje
financovania aspoň časti oprávnených ýdavkov podl'a
schválenej intenziý pomoci alalebo sumy všetkých
Neoprávnených ýdavkov v zmysle Zm|uvy
o poskýnutí NFP na zák|ade výzvy Poskýovatel'a,

pľedstavuje zátoveťt nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizáciu aktivít Pľojektu smerujúcu k dosiahnutiu cielä
Pľojektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je
zároveťl, aj podstatným poľušením Zm|uvy o poskytnutí NFP
a Pľijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade
s článkom 10vZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktoý má
bý' vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením
účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Pľedmet podpory Zmluvy
o poskytnutí NFP av Žiadosti o platbu Zo stľany Pľijímatel'a.
Bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky
nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímatel'dmto udel'uje Poskýovatelbvi súhlas s poskýnutím
akýchkol'vek údajov a informácii ýkajúcich Sa Zmluvy
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o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavreých medzi
Prijímatelbm a Poskytovatelbm v nadväznosti na Zmluvu
o poskýnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich
ochranu podl'a osobitných predpisov' Financujúcej banke.

(vi) V prípade' ak Financujúca banka obdľŽí výťažok z pľedaja
zálohu, bude sa s v'ýťažkom nakladat' spôsobám stanováným v
$34 zákona o pľíspevku z pŠlp,'

ch) Podrobnejšie pravidlá ýkajúce sa zľiadenia' vzniku a výkonu záložneho práva
budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložneho práva alebo v pľípadeiného druhu zabezpečenia v písomnej foľme, v nadväznosti na Zmluvu
o poskýnutí NFP'

2. Prijímatel' je povinný, s výnimkou majetku, ktoľého povaha to nedovol,uje (napr.software' licencie na pľedmeý priemyselného vlastníctva, patený, ochľanné známky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak zYýzvy alebo zPrávnych
dokumentov Poskýovatel'a nevypIýv a, že sapoistenie nevyžaduje: - Neuplatňuje sa
a) ľiadne poistit'Majetok nadobudnuý z NFP,
b) ľiadne poistiť majetok, ktoý je záIohom zabezpečujucim záväzky Pľijímateläpodlä Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlisný oä majetku podl,a písmena a)tohto odseku, pričom tento závazok bude obsahom zmluvy o zľiadení záloŽnehopráva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tľetíchosôb, ak je zálohom zabezpečujtlcim pohlädávku Poskytovatel,a podlh Zmluvy
o poskytnutí NFP.

Pľe všetky vyššie uvedené situácie a) až c)tohto odseku platia tieto pľavidlá:

(i) Poistná Suma musí byť najmenej Vo výške obstarávacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa páist,u.; e záloha zálohom nie je Majetok nadobudnuý z NFP, poistná srlma musí byt,
najmenej vo výške podl'a ods. l písm. e) prvá a druhá veta tohto článku"

(ii) Poistenie sa musí vzt'ahovat'minimálne pľe prípad poškodenia, zničenia,
odcudzenia alebo straý; Poskytovatel' je opnívnený pľeskúmať poistenie
majetku a súčasne uľčit' d'alšie podmienky takéhoto poistenL, ktoľé
zahŕŤnjú aj rozšírenie ýpu poistných rizík' pre ktoré sa poistenie vyžaduje'

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Pľojektu a počas Udržatel,nostiprojektu,

(iv) Pľijímatel' je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plnit,
svoje záväzky znej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uveäené,
najmä je povinný platit' poistné riadne a včas počas celej doby tľvaniapoistenia' Ak v ľámci doby Realizácie Pľojektu a počas Udržatel,nosti
Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je 

"Prijímatel' 
povinný uzavľiet,

novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovatel,o. ák, aby sapoistná ochľana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺĺala
všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Pľijímatel'je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovatelbvi vznik poistnej
udalosti, rozsalr dôsledkov poistnej udalosti na Pľojekt, jeho schopnost,
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úspešne Ukončiť rea|izáciu hlavných aktivít Pľojektu alebo splniťpodmienky Udržatelhosti Pľojektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti,
ktorú od Poskýovatel'a požaduje, ak je možné následky poistenej udalostiprekona{ najmä Vo vďahu kvyužitiu poistného 

-plnenia, 
ktoré je

vinkulované v prospech Poskýovatelh,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímatel, je povinný
zabezpečiť, aby tľetia osoba dodržiavála všetky povinnosti uloženéPľijímatelbvi v odseku 2, bod (D až (v) tohto článku 13 vZP
a Poskýovatelbvi z toho vyplývajú ľovnaké' práva, ako by mal vočiPrijímatelbvi, ak by poisteným bol Prijímatel'.

3' Prijímatel', ktoý je záložcom,je povinný oznámiť poistbvatelbvi najneskôr do qýplatypoistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznikzáložného práva v zmysle $l51mc odsek 2 občianskeho zákonníka. Vprípade, akPľijímatel' nie je vlastníkom záIohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Pľijímatel, jepovinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktoý j 
" rilož"o^alebo aj ostatní spoluvlastníciveci, splnili oznamovaciu povinnosť podlä prvej vety tohto odseku. _ Neuplatňuje sa

4' Poľušenie povinností Pľijímatelä uvedených v odsekoch 1 a2 tohtočIánku sa považujeza podstatné porušenie Zmluvy o posýnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFPalebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP'- Neuplatň,ij" *u

5' Ak Prijímatel'poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskýnutí NFP ým, že:
a)

b)

c)

d)

neposkytne Poskytovatelbvi Dokumentáciu, spľávy, údaje alebo informácie, naktoých poskytnutie je Pľijímatel' povinný v zmysle čúnku 4 odseky 2 až 6,článku 7 odsek 2, článkov l0 a ll YZP,
neposkytne Poslgrtovatelbvi infoľmácie v prípadoch, v ktoých táto povinnosť
vyplýva Pľijímatelbvi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podlä ihnt u 6 odsek 6.lzmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 YZP, zčlánku t3 odsek l, písmeno g) vZPačlánku 13 odsek 2,bodv)YZP, vrozsahu av lehote stanávenej vZmluve
o poskytnutí NFP alebo uľčenej Poskytovatelbm, ktoľá lehota nesmie bý,kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvyo poskytnutí NFP'nepredloží Poskýovatelbvi Dokumentáciu, doklady aleuo'ĺne písomnosti, hocimu táto povinnosť vyp|ýva zo Zmluvy o poskýnutí NFP, najma z článkovuvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenejv Zmluve o poskýnutí NFP alebo určenej Poskytovatelbm, ktorá nesmie bý,kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvyo poskýnutí NFP,
ktoľejkol'vek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou' na ktorú jePrijímatel'povinný v zmysle článku 5 vZP,

Zmluvné stľany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímatelbm zmluvnúpokutu' Zmluvnu pokutu je Poskýovatel' opľávnený uplatniť voči Pľijímatelbvi zaporušenie jednotlivej povinnosti podl'a písmen a), b) c) ateuo ĺ; tohto odseku vo výškezmluvnej pokuý 0,0lyo z hodnoý NFP a kaŽdý, aj zaéaý, deň omeška nia, až dosplnenia poľušenej povinnosti alebo do zániku zÁluvy o poskytnutí NFP, maximálnevšak do vyškyNFP uvedeného včlánku 3 odsek 3.l pismeno b) zmluvy. Poskýovatel,je opľávnený uplatniť zmluvnú pokutu podlä predchádzajúcej veý tohto odsekuv prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podl,a Zmluvyo poskýnutí NFP' ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskýnutí NFP a súčasne, akPoskytovatel'Prijímatel'a vyzvalna dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej saviaže zmluvná pokuta a Prijímatel' uvedenú povinntsť nesplnil ani v poskytnutej
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dodatočnej lehote, ktoľá nesmie bý kľatšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a

Zmluvy o poskýnutí NFP. Právo Poskýovatel'a na nálrradu škody spôsobenú

Pľijímatel'om nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuý, ktoľú sa Prijímatel' zaväzuje uhradiť Poskýovatel'ovi uvedie

Poskýovatel'v ŽoY.

článok 14 oPRÁVNENE VÝDAVKY

l. oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoľé sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít
Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmlulry a ktoré spíĺa;ĺ všetky nasledujúce

podmienky:

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Pľojektu) na realizáciu

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Pľojektom) v rámci oprávneného

časového obdobia stanoveného vo Yýzve, najskôr l. januárom 2014 a boli uhradené

najneskôr do 31. decembra2023,

b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu bý' aj výdavky na

podpoľné Aktivity' ktoľé sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré bolivykonávané
pred Začatím ľealizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.l.2014, alebopo
Ukončení realizácie hlavných aktivít Pľojektu, najneskôr však do uplynutia 3

mesiacov od Ukončenia rea|izácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania

záverečnej žiadosti o platbu, podl'a toho, ktoľá skutočnosť nastane skôľ;

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú

v súlade s obsahovou stránkou Pľojektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných

ciel'ov Projektu a sú s nimi v súlade,

d) spĺĺa;ĺ podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Yýzvy alebo iného

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktoým sa určujú podmienky opľávnenosti

výdavkov av záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je
možné výdavky pľipustit' do financovania;

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli
uhradené Dodávatel'ovi alebo zamestnancom Pľijímatel'a (ak ide, napr. o mzdové

výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôľ však do 3t.12.2023

azároveň boli oprávnené výdavky, bez ohl'adu na ich chaľakter, pľemietnuté do

účtovníctva Prijímatel'a v zmysle príslušných pľávnych predpisov SR a podmienok

stanovených v Zmluve o poskýnutí NFP; podmienka úhrady Dodávatel'ovi alebo

zamestnancovi Pľijímatel'a nemusí byť splnená v pľípade, ak ide o ýdavky' na ktoľé

sa vďahuje výnimka uvedená včlánku 8 odsek 6 písmeno c)YZP, alebo ak sa táto

podmienka nelyžaduje s ohl'adom na konkrétny systém financovania v súlade

s podmienkami upravenými v Systéme finančného ľiadenia;

0 boli vynaloŽene v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, pľávnymi pľedpismi SR
a právnymi aktmi EÚ, vrátane pľavidiel dkajúcich sa štátnej pomoci podl'a článku
tO7 Zm|uvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovatel'né, preukázatelhé a sú doložené účtovnými dokladmi' ktoré sú
ľiadne evidované u Prijímatel'a v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je

preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej pľeukaznej

n
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článok 15 učry pnrĺÍľĺĺľEĽA _ osoBITNE USTANoVENIA

1. Účty štĺtnej pľíspevkovej oľganizácie, vÚC, subjektov zo súkľomného sektoľa

vrátane mimovládnych oľganizácií a účty iného subjektu veľejnej spľávy

s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článkuYZP

Poskytovatell' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na účet vedený

v EUR (ďalej len ,,účet Pľijímatel'a";. Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené v Pľílohe č. 2

Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty ob""

Poskýovatell' zabezpečí poskytnutie NFP Pľijímatelbvi bezhotovostne na ním určený

účet vedený v EUR (d'alej len ,'účet Prijímateľa"). Pľijímatel' realizuje úhradu

Schválených oprávnených výdavkov zitčtu Prijímatel'a, ato prostredníctvom svojho

rozpočtu. Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č. 2 Zm|uvy o poskytnutí NFP
(Pľedmet podpory).

3. Účty 
"o"počtovej 

oľganizácie v zľiad'ovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovatel' zabezpečí poskýnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený

osobitný účet (d'alej len ,'osobitný účet"), ktoý je vedený v EUR. Pľed použitím ýchto
prostriedkov je ich Prijímatel' povinný previesť do ľozpočtu svojho zriaďovatel'a, a to

do piatich dní od pripísania ýchto pľostriedkov na osobitný účet. Zľiad'ovateľ následne

prevedie pľostriedky NFP na Prijímateľom uľčený účet (d'alej len ,,účet Prijímatel'a"),

z ktoľého Pľijímatel' ľealizuje úhradu Schválených oprávnených qýdavkov, a to

pľostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Pľijímatel'a je

uvedené v Prílohe č' 2 Zmluvy o poskýnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriad'ovatel'

neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a qýdavky potľebné na

financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímatel'a, zriad'ovatel' dá

pokyn Prijímatel'ovi na pľeklasifikovanie ýdavkov (realizované úhrady oprávnených

výdavkov ziných účtov otvorených Pľijímatel'om) v ľámci svojho ýkazníctva na

výdavky na ľealizáciu prostľiedkov NFP.

4. Účty pľíspevkovej oľganizácie v zľiad'ovacej pôsobnosti VUC a obce

a) ak pľíspevková organizácia nežiada pľíspevok na Realizáciu aktivít
Pľojektu od zľiad'ovateloa

Poskytovate|' zabezpeéí poskýnutie NFP Prijímatelbvi bezhotovostne na ním

určený účet (d'alej len ,,účet Prijímatel'a") vedený v EUR. Prijímatel'realizuje

úhľadu Schválených opľávnených výdavkov z účtu Prijímatel'a' a to

pľostľedníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č.

2 Zm\uvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková oľganizáciažiada pľíspevok na Realizáciu aktivít Pľojektu
od zľiad'ovatel'a

Poskýovatelľ zabezpeč,í poskytnutie NFP Pľijímatel'ovi bezhotovostne na ním

určený účet (d'alej len ,,účet Prijímatel'a"), ktoý je vedený v EUR. Pľed

použitím ýchto prostriedkov je ich Prijímatel' povinný previesť do rozpočtu

svojho zľiad'ovatel'a, a to do 5 dní od pripísania ýchto prostriedkov.

Zriad'ovatel'následne pľevedie pľostriedky NFP na Prijímatelbm určený účet'

z ktoľélro Pľijímatel' realizuje úhradu Schválených opľávnených výdavkov, a to
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prostľedníctvom Svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímatelä je uvedené v Pľílohe č.2 Zmlwy o poskytnutí NFP (Pľedmet podpory).

článok 16 učry PRIJÍMATBĽA - sPoLočNÉ usľĺľovENIA
l' Pľijímatel' je povinný udržíavať účet Prijímatel'a otvorený anesmie ho zrušiť až dofinančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnejbanke v zahraničí, Pľijímatel' zodpovedá za úhľadu všetkých nákladov spojených

s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2' Ak má Prijímatel' poskytnuý úver na financovanie Pľojektu, Zmenaúčtu Pľijímatel,a je
možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej bankypodl'a predchádzajúcej veý musí Prijímatel'doručit'Poskytovatel,ovi do dňa vykonaniazmeny účtu Pľij ímatel'a.

3' V prípade využitia systému refundácie môže Prijímatel'realizovať úhrady opľávnenýchvýdavkov aj ziných účtov otvorených Prijímateibm pri dodľžaní podmienok existencie
účtu Pľijímatelä určeného na prijem NFP. Pľijímatel' je povinný oznámiťPoskýovatel,ovi
identifikáciu ýchto účtov.

4' V pľípade poskýnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateläpri|mom Pľijímatel'a.

5' Ak je NFP poskytnuý systémom pľedfinancovania alebo zálohovej platby a taktoposkytnuté pľostriedky sú úľočené, Pľijímatel' je povinný otvoriť si ako újet Pľijímatel,aosobitný účet na Projekt (d'alej len ,,osobitný účet na Projekt,,). Prijímatel, je povinnývýnosy zpľostľiedkov na tomto osobitnom úite na Projekt vyspoľiadáť podl,a článku 10ťýchtovZP.

6' V prípade otvoľenia osobitného účtu na Projekt podl'a predchádzajúceho odsekua poskytovania NFP systémom predfinancovania alebá zálohovej platby' vlastné zdrojePrijímatelä na Realizáciu aktivít Projektu môžu prech ádzat' cez tento osobitný účet naProjekt' V takomto prípade je Prijímatel' povinn;ŕ najneskôľ pľed vykonaním úhľadyzáväzku vložit'vlastné zdroje Pľijímatel'a na tento o.oĹitn17 účet na Projekt a predložiťPoskytovatel'ovi výpis z osobitného účtu na Pľojekt ako potvrdenie o prevode vlastnýchzdľojov' V pľípade' ak vlastné zdroje PľijímatelĹ neprechádzajú cez tento osobitný účetna Projekt, Prijímatel' je povinný ku kaŽdému uhľadenému výdavku doloŽit,Poskýovatelbvi qipis z iného účtu otvoreného Pľijímatel'om o úhľade vlastných zdrojovPľijímatel'a' okľem pľípadov, ak vlastné zdroje Pľijímatel'a sú zabezpečované Vecnýmpríspevkom.

7' V pľípade vyuŽitia systému zálohovej platby môže Pľijímatel'ľealizovať špecifické typyvýdavkov aj zineho účtu otvoľeného Prijímatelbm u.úlud" s príslušnými ustanoveniami
Systému fi nančného riadenia.

Pľijímatel' je povinný oznámiť Poskýovatelbvi identifikáciu iného účtu otvorenéhoPrijímatelbm, z ktoľého ľealizuje špecifické ýpy výdavk ov. Zoznam špecifických ýpovvýdavkov uvedie Poskytovatel'v Príručke pľe žiadatelä, ľesp. Príľučke pľe Pľijímatel,a.

8' oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vznlkáprevodom pľíslušnej časti NFP z účtu Prijílnatelä na iný účet otvoľený Pľijímatelbm,

!_
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definovaný v pľedchádzajúcom odseku a úhradou závázku alebo úhradou špecifického

typu výdavku.

Ak sa Projekt realizuje pľostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti

Prijímateľa, úhrada Schválených opľávnených výdavkov môže byť ľealizovaná aj z účtov

tohto subjektu pri dodľžaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príiem

NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímatel'a je povinný realizovať

Schválené oprávnené ýdavky pľostľedníctvom ľozpočtu' Prijímateľ je povinný oznámiť

Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktoých realizuje úhľadu Schválených oprávnených

výdavkov za podmienky dodrŽania praviáiel vďahujúcich sa na špecifické vydavky a

úroky.

článok 17a

J

PLATBY SYSTÉMoM PREDFINANCoVANIA

z

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (d'alej aj ,,platba") poskýuje na

opľávnené výdavky Pľojektu na základe Pľijímateľom predložených neuhľadených

účtovných dokladov/ lurtĺ účtovných doĹladov v lehote splatnosti záväzku

DodávateľovProjektu'resp.nazĺtkiadedľobnýchhotovostnýchúhrada/aleb.o
hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane' pričom vlastné zdroje

Prijímatel,a môŽu bý uhradené Dodávatel'ovi Projektu aj pred pripísaním finančných

prostľiedkov na účte Prijímateľa za poskytĺuté predfinancovanie' Podrobnosti a detailné

postupy rea|izácieptatieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole

Systémufinančnéhoľiadenia,ktoýsaZmluvnéstranyzaväzujildodrŽiavať.

Poskýovate|,zabezpečíposkýnutieplatbyvýlučnenazáĺkladeŽiadostioplatbu
(poskýnutie pľedfinancovania), predloženej Priímatel'om v EUR po Zaéatí realizácie

aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti i^l,iy o poskytnutí NFP' Žiadosť o platbu

(poskýnutiepredfinancovania)musíbyťvsúladesrozpočtomProjektu.Pľijímatel'
v rámci foľmulára Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú

sumu finančných pľostriedkov podľa .kupiny výdavkov uvedenej v pľílohe é' 3 Zm|uvy

o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu)'

Spolu so Žiadosťou o platbu (poskýnutie predfinancovania)_predkladá Prijímateľ aj

neuhradené účtovné doklady / časti účtovnych dokladov (faktúra' prípadne doklad

rovnocennejdôkaznejhodnoty,resp.ichkópia)prijatéodDodávateľaProjektua
relevantnú podpornú Jokumentáciu, ľesp. jej kbpiu, ktoľej minimálny rozsah stanovuje

Systém ľiadenia BŠlp a Poskýovateľ, u to v lehote splatnosti ýchto účtovných

dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ"Ak sú súčasťou

výdavkov Prijímateľa a.j hotouostné úhľady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu

(poskytnutiepredťrnancovania)apredložíknimpríslušnéúčtovnédoklady,ktoré
potvľdzujú hotovostnú úhľadu (napľ. pokladničný útot;' ľ'i.;ĺ*ateľ môŽe do Žiadosti

oplatbu(poskytnutiepľedfinancovania)zahľnúťajhotovostnúalebobezhotovostnú
úhľadu daňovému úradu v pľípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom

é.22212004 Z. z. o daĺi zpridanej hodnoý u rn.ní neskorších predpisov a pľavidlami

oprávnenosti' ktoré stanovuje Systém riadenia pŠtľ a Poskýovateľ'

4. Pľijímateľ je povinný uhľadiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou

aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania pľíslušnej platby na

8't
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účet Prijímatel'a. Úrok z omeškania s úhľadou záväzku voči Dodávatelbvi Projektu
znáša Pľijímatel'.

5' Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímatel' povinný celú jej
výšku zúčÍovat', ato do l0 dní odo dňa pripísania ýchto prostriedkov na účet
Prijímatel'a.

6' Prijímatel' zúčtuje platbu Poskytovatelbvi pľedložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie
pľedfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom zučtupotvrdzujúcom pľíjem NFP,
ako aj dokladmi potvľdzujúcimi skutočnú úhľadu ýdavkov deklaľovaný.r' u Žĺuaoui
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) - qýpisom z Ĺlčtu alebo pľehlásením banky
o úhľade; tieto doklady nie je potľebné predkladat' pľi lydavkoch zjednodušene
vykazovaných pľostľedníctvom paušálnej sadzby,jednotkových cien alebo paušálnej
sumy' V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímatel' uvedie aj
výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému
úľadu v prípade pľenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 22212004 Z. z.
o dani zpľidanej hodnoý v znení neskoľších predpisov, ktoľé boli zahľnuté do Žiadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne pľedkladať tie
isté doklady potvľdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhrádu. rjednej Žiadosti
o platbu (poskytnutie pľedfinancovania) môže Prijímatel'pľedložit'Poskytovatelbvi lenjednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viaceých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti náľokovaných finančných
prostľiedkov z pľedloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie pľedfinancovania), je
Prijímatel' povinný zučtovat' každtl jednu poskytnutú platbu predfinancovania
samostatne (t. j. pľedložiť samostatnú Žiadost'o platbu - zúčtovanie pľedfinancovania).
Nezúčtovaný rozdiel poskýnutého predfinancovania je Prijímatel'povinný najneskôľ dol0 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie vľátit'na účet určený Poskýovatel,om.
Podrobnosti vľátenia nezúčtovaného ľozdielu predfinancovania stanovuje pľíslušná
kapitola Systému finančného riadenia.

7' Pľijímatel' je povinný vo všetkých pľedkladaných Žiadostiach o platbu uvádzat, výlučne
náľokované finančné pľostriedky / deklaľované výdavky, ktoľé zodpovedajú
podmienkam uvedeným v článku t4vZP. Pľijímatel'zodpovedá za pravost'' správnosť
a kompletnosť údajov uvedených v ýchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe
nepraqých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkol'vek Žiadosti o platbu dôjde k
vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímatel' je povinný takto vyplatené alebo
schválené pľostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie,vrátiť; ak sa
o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych
alebo nepľav'ých údajov dozvie Poskýovatel', postupuje podl'a článku l0vZP.

8' Poskýovatel' je povinný vykonať kontrolu Žiadosti oplatbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákona
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijírnatel,je
povinný sa na účely výkonu kontroly riadit' $ 2l zákona o finančnej kontrole a audite,
inými relevantnými pľávnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovatel'a'

9' Po vykonaní kontroly podl'a pľedchádzajúceho odseku Poskytovate|' Žiadosť o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania)
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schváli v plnej v.ýške, schváli v zníŽenej ýške, zamietne alebo pozastaví' pričom zo

Žiadosti o platbu (poskytnutie pľedfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov'

u ktoých 3" potr"une pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách uľčených

Systémom finančného riadenia, ľesp. Výnimkou zo Systému finančného riadenia

štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a ľybárskeho fondu

na programové obdobi e 2014 _ 2oz0 zo dtla 08.04.2020 (d'alej ako "Výnimka")'
Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie

predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskýnutie pľedfinancou.niu;',.iba akpodá túto

Žiadosť o platbu úplnú a spľávnu, a to aŽ V momente schválenia súhrnnej Ziadosti o

platbu Ceľtifikačným orgánom a len v ľozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo

strany Poskytovatel'a a Certif,rkačného oľgánu'

10' Pľedfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových

oprávnených ýdavkov na projekt. |o.sl9dni ' Žiaďosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania) pľedloŽená v rám"ci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti

o platbu (s príznakom záverečná)'

l l. Ak Žiadosť o platbu (poskýnutie predfinancovania) obsahuje v'ýdavky' ktoľé sú

pľedmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskýovatel' môŽe pozastaviť schvaľovanie

dotknuých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania' Ak sú výdavky'

kto{ých sa ýka Pľebiehajúce skúmanie zahľnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie

predfinancovania), Poskytovatel' pozastaví schval'ovanie celej takejto Žiadosti o platbu

(atoajzaýdavky,ktoýchsaPrebiehajúceskúmanieneýka),atoaŽdočasu
ukončenia Pľebiehajúceho skúmania'

článok 17b PLATBY sYsTÉMoM ZÁLoHo\^ŕcH PLATIEB - NBIJPLATŇUJE

SA

1. Poskýovate |' zabezpeéi poskýnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj 
"platba") 

systémom

zálohových or",i"o na základe Žiadostio platbu (poskýnutie zálohovej platby)' Žíadosť

o platbu (poskýnutie zálohovej platby) predkladá Pľijímatel' v EUR' Podľobnosti

a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohoých platieb sú upravené v

príslušnej kapitole Systému finančneho riadenia, ktoý sa Zm]luvne Strany zaväzujil

dodrŽiavať.

2. Prijímatel' po Začatí rea|izácie aktivít Pľojektu a nadobudnutí účinnosÍi Zmluvy

o poskýnutĺ NFP, pľedkladá Poskýovatel'ovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej

platby)maximálnedoqýškystanovenejvoVýnimke.VzmysleuvedenejVýnimkysa
maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako '...oÁ z celkového NFP zníŽeného o uŽ

poskýnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohl'adňuje počet

mesiacov r ealizácie proj ektu'

3. Pravidlá pre rnýpočet maximálnej vyšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia

nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného

riadenia.

4. Po poskýnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný kaŽdú jednu poskýnutú 
'i^.no'^,:

platbu pľiebežne zilčtovápať ' pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísaĺĺa'

platby na účte Pľijímatel'a je Prijímatel'povinný zúčtovať |0O % sumy kaŽdej jedneJ

poskytnutej zálohovej platby'
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5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímatel' uvedie
deklaľované qýdavky podl'a skupiny ýdavkov v zmysle Zmluvy o poskýnutí NFP.
Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) pľedkladá Pľijímatel' aj
účtovné doklady preukazujúce úhľadu qýdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpoľnú dokumentáciu, ktorej minimálny
rozsah stanovuje Systém ľiadenia pŠIr a Poskytovatel'.

Zá|ohovi platbu je moŽné zúčtovať pľedložením viaceých Žiadosti o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať l00 % sumy každej jednej
poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných
prostriedkov na účte Prijímatel'a sa vďahuje osobitne ku každej jednej poskynutej
zálohovej p|atbe, pľičom každtl pľedkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej
platby)je potrebné pľiradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

Pľijímatel' je opľávnený požiadať o d'alšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskýovate l' zabezpečí poskytnutie
platby na základe Žiadosti o platbu (poskýnutie zálohovej platby) až po schválení
pľedloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak
nie je dohodnuté inak.

8. Ak pľedchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške,
Pľijímatel' môže poŽiadať o d'alšiu zálohovú platbu vo qýške súčtu Certifikačným
orgánom schválenej vyšky NFP a sumy rovnajúcej sa ľozdielu maximálnej výšky
zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet ýchto
pľostľiedkov, ateda v'ýška moŽnej zálohovej platby, je maximálne ....Yo z celkového
NFP.

9. Ak Poskýovatel' v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)
identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím pľíslušnej l2-mesačnej lehoty na
zúčtovanie, Prijímatel' môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zíčtovať
pľedložením d'alšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s qýdavkami
minimálne vo výške identifikovaných Neopľávnených výdavkov. Prijímatel'môže tento
postup uplatniť do skončenia príslušnej 12_mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti
sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

l0. Ak Prijímatel'nezúčtuje 100% poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa
pripísania platby na účet Prijímatel'a, a to ani využitím možnosti podl'a
pľedchádzajúceho odseku YZP,Prijímatel' je povinný najneskôr do l0 dní po uplynutí
12-mesačnej lehoý vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet uľčený
Poskytovatel'om.

l l ' Ak Poskýovatel' v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)
identifikoval Neopľávnené výdavky až po uplynutí l2-mesačnej lehoty na zúčtovanie,
Pľijímatel' je povinný vľátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby
v súlade s článkom 10 qŕchto VZP.
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l2. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku |4 vZP' Prijímatel'

zodpovedá za pľavoď, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

Ak na zéklade nepraých alebo nespľávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo

schváleniu platby' Prijímatel' je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že

došlo k vyplateniu a|ebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo neprav'ých

údajov dozvie Poskýovatel', postupuje podľa článku l0 VZP'

13. Poskyovatel' je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa $ 7 a $ 8 Zákona

o finančnej kontľole a audite a článku l25 všeobecného nariadenia, pľičom Prijímatel' je

povinný sa na účely ýkonu kontroly riadiť $ 2l zákona ofinančnej kontrole aaudite,

inými ľelevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskýovatel'a.

14. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu

(poskýnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli

v plnej ýške, schváli v zníŽenej ýške, zamietne alebo pozastaví pričom zo Ziadosti

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môŽe časť náľokovaných výdavkov' u ktoých je

potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť' a to v lehotách určených Systémom

finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú

a správnu, a to aŽ V momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Ceľtifikačným

oľgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskýovateľa

a Certifikačného oľgánu.

|5. Zá|ohové platby sa Prijímateľovi poskytuji aŽ do dosiahnutia maximálne l00 %

aktuálnej vyšky opľávnených ýdavkov Pľojektu. Po poskýnutí poslednej zálohovej

platby je Prijímateľ povinný zúčtovď celý zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 až

12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)

predložená v ľámci Realizácie aktivít Pľojektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s

pľíznakom záveľečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje ýdavky, ktoré sú

pľedmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovatel'pozastaví schvalbvanie dotknuých

výdavkov až do času ukončenia Pľebiehajúceho skúmania'

|7. Zmluvne strany sa osobitne dohodli, že Poskýovateľ môže poskýnúť ďalšiu zálohovú

platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej

ptutuy1 v súlade s Výnimkou zo Systému finančného ľiadenia štrukturálnych fondov,

Kohézneho fondu a Euľópskeho námorného a rybáľskeho fondu na pľogľamové obdobie

2ol4 _ 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podl'a pľedchádzajúcej vety je časovo

obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

l8. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie

zálohovej platby, ktoľá ia Výnimkou, ľesp. Systémom finančného riadenia predlžila na

l2 mesiaiôv, nópovažuje ,uio ,u omeškanie i'rijímatel'a za predpokladu, že sp.lní svoje

povinnosti v tejtb predÉenej l2-mesačnej lehote. Predĺžením lehoý na l2 mesiacov nie

je začiatok plynutia tejto lehoty dotknuý'
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článok t7c PLATBY sYsTEMoM REFUNDÁcrn

1' Poskytovatel' zabezpečí poskytovanie NFP, ľesp. jeho časti (d,alej aj,,platba.,)systémom refundácie' pľičom Prijímatel' ;" pouinný uhľadiť qýdavky z vlastnýchzdrojov a tie mu budú pľi jednotlivych 
-platuecn "ľefundované 

v pomeľnej výškek Celkoým oprávneným výdavkom. Podľobnosti a detailné postupy realizácieplatiebsystémom ľefundácie sú upravené. v príslušnej k.pili; Systému finančného riadenia,ktoý sa Zmluvne stľany zaväzujil dodržiavať.

2' Poskytovatel' zabezpečí poskýnutie platby systémom ľefundácie qýlučne na základeŽiadosti o platbu' tto'ĺ ľ.ijĺ'aiel' p.eakluáa u EUR po Začatí realizácie aktivítProjektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o oorún* *aa.

3' V ľámci foľmulára Žiadosti o platbu Prijímatel' uvedie deklarované vydavky podl,askupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímatel, je povinný spolu soŽiadostbu o 
:'u:o.g, 

pľďloŽit' u; 

_ 

ĺeto*e doklady pľeukazujúce úhradu ýdavkovdeklarovaných v Žiadosti o platbu. a relevantnú 
- 
poapo-ĺ dokumentáciu, ktoľejminimálny rozsah stanovuje system ľiadenia eŠli 

" 
,'oliiaouu,",,.

4' Prijímatel'je p:linly vo všetkých predkladaný ch Žiadostiach o platbu uvádzaťvýlučnedeklaľované výdavky, ktore zoĺpovedajú podmienkam uvedeným v článku t4 vZP.Pľijímatel' zodpovedá za pravosť, sprrávnosť u Lo'pl"tno.ľ údajov uvedenýchvŽiadosti oplatbu' Ak na )alrtua. nepravých alebo nesprávnych údajov uvedenýchv Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu plaiby, P.ijí.";;ľ je povinný takto vyplatenéprostriedky bezodkladne' od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sao skutočnosti' že došlo k vyplateniu platby na základe nespľávnych alebo nepraýchúdajov dozvie Poskytovatel'' postupuje podl,a článku l0 vZP'
5' Poskytovatel' je povinný vykonať kontľolu Žiadostio platbu podlä $ 7 a $ 8 Zákonao finančnej kontľole a audite a článku l25 všeobecného naľiadenia, pričom Prijímatel,jepovinný sa na účely výkonu kontľoly riadiť $ 21 zákona o finančnej kontrole a audite,inými ľelevantnými právnymi pľedpismi a inými dokumentmi Poskýovatelä.6' Po vykonaní kontľoly podl'a prechádzajúceho odseku Poskytova tel, Žiadosť o platbuschváli v plnej výške' schváli v zníženej výške, zamietne,llebo pozastaví, pričom čast,nárokovaných výdavkov, u ktoých je potrebné pokľačovať v kontľole, môže vyčleniť,a to v lehotách určených Systémom finančného ľiadPrijímatelbvi vznikne náľok na ío'i""" platby iba ak 

'"jľT;'ä'ľrJ;'"ľžTTIio platbu' a to až v momente schvĺlenia súhrnnej Žia;osti o platbu Ceľtifikačnýmorgánom, a to len v ľozsahu Schválených op.ĺun"n|r, výdavkov zo stranyPoskytovatelä a Ceľtifikačného orgánu.

7 ' Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoľé sú predmetom Pľebiehajúceho skúmania,Poskytovatel' pozastaví schvalbvani" ao*rruty.r, ,.yauuto v až do času ukončeniaPrebiehaj úceho skúman ia.
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článoľ 18 sPoločľÉ usrĺNovENIA pnr vŠnľxy svsľÉMY FINANCovANIA

A PRIJÍMATEĽoV

Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa povaŽuje za deň čerpania NFP, resp' jeho

časti

2. Ak nie je možné pľílohy k Žiadosti o platbu pľedložiť elektronicky v ITMS2Ol4+' je

Pľijímateľ oprĺvnený pľedložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné

doklady, výpisy zučtu, podpoľná dokumentácia vo foľme ľovnopisov originálov alebo

ich kópie).'

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v ľámci jedného Pľojektu kombinovať'

Kombinácia všetkých troch systémov ťtnancovania (systém zálohoqých platieb' systém

predťlnanco vania asystému ľefundácie navzájom) je možná pre všetkých pľijímateľov'

za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného ľiadenia

avoYýzve.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viaceých systémov financovania v ľámci jedného

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia

č|.I,\aaŽI"ĺcYZPpredanésystémyfinancovaniaadanéhoPrijímatel'avovzájomnej
kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viaceých systémov financovania v rámcijedného

Pľojektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Pľijímateľ predkladať len na jeden

z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnuých zálohových

platieb nemôŽe Pľijímatel' kombinovať spolu s qýdavkami uplatňovanými systémom

refundácie ďalebo s ýdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania V

rámcijednej Žiadosti oplatbu. Vtakom prípade Pľijímateľ predkladá samostatne

Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu

(priebežná platba - ľefundácia) ďalebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu

Prijímatel' oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskýovateľovi tak' Že

je jednoznačne určené, ktoľé konkrétne ýdavky budú deklaľované ktoým systémom

financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerych systémov financovania sa

o."anuaĺ Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden zvyuŽiých systémov'

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad ľámec finančnej

medzery, je tieto Prijímatel' povinný uhrädzať Dodávateľom pomeľne zkaŽdého

účtovného dokladu podl'a pomeru stanoveného včlánku 3 ods' 3'l písm' c) zmluvy'

pľičom vecne Neoprávnené výdavky Prijímatel' hradí zvlastných zdľojov'

7. Poskytovatel' je oprávnený zvýšiť a|ebo zníŽiť qýšku Žiadosti o platbu z technických

dôvodov na strane Poskýovatel'a maximálne vo výške 0,0loÁ z maximálnej qýšky NFP

uvedeného v Zmluve o poskýnutí NFP v ľámci jednej Žiadosti o platbu' Ustanovenie

článku 3 ods' 3.2 zmluvy Qýmto nie je dotknuté'

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 Zákonao pľíspevku z BŠIp sa uplatní

na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo

jeho časti z poskýnuých platieb, pričom Poskýovateľ môže tieto čiastkové suĺn/
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kumulovať a pri prekľočení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo ažpri poslednomzučtov aní zálohovej platby alebo poskytnutého predfi nancovan ia.

9' Zmluvne stľany sa dohodli' že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práva povinností Zmluvných strán ýkajúce sa systémov finun.ouunia (platieb) sú určenéSystémom finančného riadenia, ktoý je pľe Zmluvné strany záväzný,ako to vyplýva ajz článku 3 ods' 3'3 písm' d) Zmluvy. Tento dokument zároveňslúži pre potľeby výkladupríslušných ustanovení Zmluvy o poskýnutí NFP, resp. pľáv a povinnost í Zmluvných

l0' Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávatelbvimôže považovať
aj:

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v pľípade , že Dodávatel, postúpilpohl'adávku voči Prijímatelbvi tľetej osobe v súlade s $ 524 až $ 530občianskeho zákonníka'

b) úhľada záložnemu veritelbvi na základe výkonu záložneho práva napohlädávku Dodávatel'a voči Prijímatelbvi u.ĺlud" . 5 l5la až $ l5lmeobčianskeho zákonníka,

c) úhrada opľávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávatel,ovi
v zmysle všeobecne záväznýchprávnych pľedpisov SR,

d) započítanie pohl'adávok Dodávatelä a Prijímatelä vsúIade s $ 580 aŽ $ 581občianskeho zákonníka' ľesp. $ 358 aŽ $ 364 obchodného zákonníka.
e) ak Pľijímatel' nemôže splniť svoj záväzok veritelbvi, pretože veľitel, jeneprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Pľijímatel' má odôvodnenépochybnosti, kto je veritelbm, alebo veritel'a nepozn á, nastávajil účinkysplnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímatel' uloží do notárskej úschovy naúčely splnenia záväzku. VynaloŽené potrebné náklady s ým spojené znášaveritel'.

11' V pľípade' že Dodávatel'postúpil pohlädávku voči Pľijímatelbvi tretej osobe v súlade s$ 524 až $ 530 občianskeho zákonníka' Prijímatel] v ľámci dokumentácie Žiadostio platbu predloží aj dokumený preukazujúce postúpenie pohlädávky Dodávatel,a napostupníka.

l2' V prípade úhrady záväzku Prijímatel'a záložnémuveritel'ovi pľi výkone záložneho právana pohl'adávku Dodávatel'a voči Prijímatelbvi vsúlade s $ I5Ia až $ 15lmeobčianskeho zákonníka Pľijímatel' v rámci dokumentácie Žiado;i ;;;ď"_ piedloží ajdokumenty pre ukazuj úce vzn ik záložneho pr áv a.

l3' V pľípade úhľady záväzku Prijímatel'a oprávnenej osobe na základevýkonu ľozhodnutiavoči Dodávatelbvi v zmysle Pľávnych pľedpisov SR Prijímatel' v ľámci dokumentácieŽiadosti o platbu predloží aj doĹumenty pľeukazujúce ýkon rozhodnutia (napľ.exekučný pr íkaz, vykonate lhé rozhodnutie).

14' V pľípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veritelbvi) na základeuloženia predmetu záväzku medzĺ Pľijímatólbm u u".it.ľoln do notárskej úschovy v
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Zmysle Právnych predpisov SR Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu
predloží aj dokumený preukazujúce vykonanie uloŽenia predmetu záväzkudo notáľskej
úschovy (napľ. notárska zápisnica).

15' V prípade započítania pohlhdávok Dodávatel'a a Prijímatelä v súlade s $ 580 až $ 581
občianskeho zákonníka, ľesp. $ 358 až $ 364 obchodného zákonníka, Prijímatel,
v ľámci dokumentácie Žiadosti o platbu pľedloží doklady preukazujúce započítanie
pohlhdávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Pľijímatelä, ktoý by sa pri aplikácii
niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozpoľu s Pľávnymi pľedpismi SR
(napľ. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa
zároveťl nevzťahujú ani na pohl'adávku podl'a čl. 7 ods. 3 vZ;..

článot 19 UcHovÁvĺľrn DoKUMENTov

Prijímatel' je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podlä článku 7
odseku 7 '2 zmluvy a do tejto doby stľpieť výkon kontroly/auditu zo stľany opľavnených osôb
v zmysle článku 12 vzP. Stanovená doba podl'a prvej veý tohto článku môže byť automaticky
predÍžená (tj' bez potľeby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP, len
na základe oznámenia Poskytovatelä Prijímatelbvi) v prípade' ak nastanú skutočnosti uvedené
v článku 140 všeobecného naľiadenia o čas trvania ýchto skutočností. Poľušenie povinností
vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.
článot 20 MENY A KURzovÉ nozornr,y
l ' Ak Prijímatel' uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Pľijímatel'; to neplatí v prípade
postupu podlä odsekov 4 a 5 tohto článku YZP. Pri pouŽití ýmenného kurzu pre potreby
prepočtu sumy výdavkov uhľádzaných Prijímatelbm v cudzej mene je Prijímaiel'povinný
postupovať vsúlade s $ 24 zákona é.43l/20O2 Z. z. oúčtovníctve vznení neskoľších
predpisov.

2' Pri pľevode peňažných prostriedkov v cudzej mene Zo svojho účtu zriadeného v EUR na
účet dodávatel'a Pľojektu zľiadeného v cudzej mene použije Prijímatel'kuľz banky platný
v deň odpísania prostľiedkov z ilčtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto
kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Pľijímatel'do Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu _ refundácia).

3' Ak Prijímatel'prevádzapeňažné prostriedky v cudzej mene Zo svojho účtu zriadeného v
cudzej mene na účet dodávatelä Projektu v ľovnakej cudzej 

'"n", 
použije refeľenčný

výmenný kuľz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v jeĺ piedchádzajuci
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kuľzom pľepočítaný ýdavok na EUR
zahrnie Prijímatel' do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie
zálohovej platby alebo žiadosť o platbu _ refundácia).

4' Ak Pľijímatel' využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu
(poskýnutie predfinancovania) použije kurz banky platn,i, v deň zdanitelhého plnenia
uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) uplatní postup podlh odsekov 2 a3 tohtočlánku VZP.

I

€}
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5 Ak Prijímatel' využíva systém pľedfinancovania' je povinný priebežne sledovať a
kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu 

-vzniknuĺ-7ch 
kurzových rozdielov.

Tento záveľečný kumulatívny pľehl'ad vzniknuých kurzovych rozdielov je Pľijímatel,
povinný priloŽiť k Žiadosti o platbu (s príznako m záverečná). Ak zo záverečného
kumulatívneho prehl'adu vyplýva pre Prijímatelä kuľzová strata, môže v rámci Žiadosti
oplatbu (s pľíznakom záverečné) požiadať ojej preplatenie. Ak zo záverečného
kumulatívneho prehlädu vyplýva pre Prijímatel'a kuľzový rirk, ľ.iií*atel' je povinný túto
sumu vrátiť v súlade s článkom lo vZP. Postup podlä tohto odseku sa upiatní, len ak
kumulatívna suma kurzových ľozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo ľovná 40
EUR sa vzájomne nevyspoľiadava.

Stľana 71z7l



T
,l

t

Názov pľojelcu:

l(rád projektu:

l(ródŽoNFP:
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2. Financovanie pľojektu

Forma financovania: PredÍinancovanie: |BAN

sK350900000000 51 447g/r'lgil

Refundácia: IBAN

sK350900000000 51 447 9 4498

Banka Platnosťod

'r9.6.2018

Platnosť od

19.6.2018

Platnosťdo

31.12.2023

Platnosťdo

3l.12.2023

slovenská sporitel'ňa, a.s.

Banka

Slovenská sporitelňa, a.s.

3.A Miesto ľealizácie pľoiektu

P.č. stát Región
(NUrs il)

Západné Slovensko

Vyšší územný celok
(Nurs ilD

NitÍiansky kraj

okres
(NUrs rv)

Šaľa

Obec

l. Slovensko Šaľa

3.B Miesto ľealizácie pľojektu mimo oprávneného
územia oP

Nezaevidované

4- Popis cielovei skupinY

Gieľová skupina (relevantné V prĺpade projektov spolufinancovaných z prostriedkov EsD

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľojektu

Ce]ková dĺžka ĺealizácie hlavných aktivít P]oiektu (V mesiacoch):

začĺatok realizácie hlavnýďr aktivít pÍoiektu (začiatok realizácie prvej hlavne.| aktivity):

Ukonéenie ĺealizácie hlavných akivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viaceých aktivĺt,

ak sa ich realizácia ukonču.|e v rovnaký čas):

17

3.2022

7.2023

Predmet podpory
'15.7.2021 l0:13
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5.1 Aktivity pľojektu ľeatizované v oprávnenom území oP
Subjekt: trĺpsroŠau

Hlavné aktivity pľojektu

1. 419A5560000l -Analýza a dizajn

2' 41 9Ass600002 _ Nákup HW a krabicového softvéru

3. 419A55600005 - Nasadenie

4. 4'l9Ass600003 - lmpĺementácía

5. 4l9Ass600004 - Testovanĺe

Podpoľné aktivity pľojektu

Podpomé aktivity: Podporné aktivity

PopÍs podporných aktivít: Podporné aktivĺý obsahujú činnosti:

ldentiÍikáto] (lčo): 003061 85

poóet

K - koniec realizácie projektu

406,0000

Maximálna hodnota

003061 85

Cielbvá hodnota

406

406

406

406

406

327

Riadenie projektu - pokýva oblasť projektového riadenia a obsahuje čĺnnosti ako napr. administÍácia sÚVisiaca s riadením,organizovaním, finančným zÚčtovaním, sledovaním čiastkov,ich a celkových rnýsledkov (monitorovanĺm), organizačnézabezpečenie aktivít a pod. Riadenie pro'jektu na strane dodávateľa sa považuje za sÚčasťhlaVných aktivít;

Publicita a informovanosť_ poknlva oblasť ýdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných vManuáli pre infoĺmovanie a komunikáciu, ktoný je zverejnený na https://wWW.opii.gou."vmltodicke_dokumenty/manual_
pre-komunikaciu-a-informovanie

3l l 07004l _ 7.4 Zvýšenie kvalĺty, štandardu a dostupnosti eGovernment sluŽieb pĺe občanov

5.2 Aktivity pľojektu realizované mimo oprávneného Územia oP

Príradenie ku konkrétnemu cieľu:

Nezaevidované

Xĺód:

Merateľný ukazovateľ:

Subjekt:

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity:

Hlavné akliviý projektu:

ITMS

P0945

Poóet zavedených prvkov internetu vecí na
podporu prioritných oblastÍ v mestách a verejnej
správe

6. Meľatelhé ukazovatele pľojektu

6.l Pľíspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm pľoiektu

ŕ}

E

Mérná iednotka:

čas plnmia:

Celková cieľová hodnota:

Typ závislosti ukazovatera:

MEsTo ŠAĽA ldentaÍikátor(lčo):

3l l o7oo4l - 7.4 zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment sluŽieb pre občanov

41 93'l l 07004 _ E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

41 9Ass60000'l - Analýza a dizajn

4l gAss600003 - lmplementácia

4'l gAss600002 _ Nákup HW a krabicového softvéru

4l 9ASS600005 - Nasadenie

4l 94S5600004 - Testovanie

Predmet podpory
I 5.7.2021 l0:13
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6.2 Pľehlad meratelhých ukazovatelbv pľojektu

Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová
hodnota

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

PÍíznak
rizika

8.
Počet zavedených prvkov internetu
vecí na podporu prioritných oblastí v
mestách a verejnej správe

poóet 406,0000 Nie N/A Maximálna
hodnota

P0945

7. Iné Údaie na úľovni pľojektu

8.r

Subjekt:

K'í'd

D0r 28

D0249

D0250

D025r

D0256

D0257

D0261

D0262

D0263

DO2U

D0266

D0267

D031 6

D031 7

MEsTo ŠAĽA

Názov

Počet nástrojoV zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

Počet pracovnĺkov, pracovnÍčok refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci oP/oP TP

Počet pracovníkov, pracovnĺčok so zdravotným postihnutím

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

Poóet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

Poóet pracovníkov, pracovnĺčok starších ako 54 rokov Veku

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

Počet pracovnÍkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,

rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickei pomoci

OP/OP TP

Mzda muŽov ľefundovaná z projektu (priemer)

Mzda muŽov refundovaná z projektu (medián)

Mzda Žien reÍundovaná z projektu (priemer)

Mzda žien refundovaná z projektu (medián)

Podiel Žien na riadiacich pozíciách proiektu

Podiel Žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu

Miera zeleného verejného obstaráVania pri nákupe kancelárskych
zariadení

Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe zobrazovacÍch

zariadení (tlaóiarne, kopÍrovacie stroie a multifunkčné zaľiadenia)

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

ldentiÍikátol (lÓo):

Merná jednotka

počet

003061 85

Relevancia k HP

PraN, UR

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PÍaN

PraN

PraN

PraN

PraN

PÍaN

UR

UR

Iel
T

I

EUR

EUR

EUR

EUR

I

sTr Predmet podpory
'I 5.7.2021 l0:13

)

M E 421 I TMS



8. Rozpočet pľojektu

8.1 Rozpočet pľijímatelä

d

I TMS
2Ú,i i

Predmet podpory
I5.7.2021 l0:13E 527



Pľiame výdavky

Konkrétny ďeľ:

Typ aktivitp

Hlavné aktivity plojektu:

:mm ent služieb p,"CeIková 

vÍška oP"-""';r::::nfl

občanov

41 93l l 07oo4 - E' Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 832 405,98 fl

Skupina výdavku:

l. 419Ass60000'| - Analýza a dizajn

l.1 -0i3-softvér

54 732,00 €

gpnivnený výdavot1

54 732,oo €

Jednotkovásuma surnaMernártdnotka Množswo

Podpoložka ýdavku:

Hlavné aktiviý pľojeKu:

l .1.1 - Analýza a dizajn Projekt

2. 41 gAss600002 _ Nákup HW a krabicového softvéru

54 732,00 € 54 732,00 €

549 973,98 €

opÉvnený výdavok

28 086,00 €

Suma

28 086'00 €

I

Skupina výdavku:

Podpoložka ýdavku:

Skupina výdavku:

Podpoložka ýdavku:

Hlamé aktivity pľojelŕu:

Skupina výdavku:

2.l -0l3-softvér

MnožstYo Jednotkovásuma
I

2.1.1 - Licencie k nákupu HW a
krabicového soÍtvéru

Merná je,dnotka

Projekt 28 086'00 €

2.2 - 022 - Samosiatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecÍ

Mernájednotk

2.2.1 - Nákup Hw a krabicového Projekr
softvéru

3. 4l9Ass600003 - lmplementácia

Mrlp.žslÝo JednotkoYá suma

52l 887,98 €

52l 887'98 €

Surna

52l 887,98 €

3.l -0l3-Softvér

l 64 484,00 €

oprávnený ýdavok

l 64 484,00 €

Suma

164 484,00 (

39 792,00 €

oprávnený výdavok

39792,00 C

Suma

39 792,00 €

23 424,00€

opÉvnený výdavok

23 424,00 €

sÚĺ''a

23 424,00 (

Mernäjednotka

Projekt

MnožsÁro Jednotková s,rme

164 484,00 €Podpoložka ýdavku:

Hlavné aktiviý projelÍu:

3.I 'l - lmplementácia

4. 4l 9ASS600004 - Testovanie

Skupina Údavku: 4.l -0l3-Softvér

Meĺ1áiednotka

Projekt

MnožstÝo Jednotková9uma

39 792,00 €Podpoložka ýdavku:

H!avné aktivity pľojektu:

4.1.1 - Testovanie

5. 4l 9A55600005 - Nasadenie

Skupina výdavku: 5.l -0]3-Softvér

Mernájednotka

Projekt

MŇžstlro Jednotková $uma

23 424,00 €Podpoložka výdavku: 5.1.l - Nasadenie

Predmet podpory ĺITMS
'15.7.2021 l0:13
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Nepľiame výdavky

KonkĺÉtny cieľ:

Podpoľné alcĺvity:

Skupina výdavku:

Celková výška oprávnených výdavkov

:lľĺ:ľ' 
_ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti ecovernment služieb pre 36 84z8o €

l. 3l 1Ass6P0ool - Podporné aktivity

l.l - 5]8 - ostatné sĺužby

36 842,80 €

opnívnený výdavok

36 842,80 €

Surna

34 502.80 €

2 340,00 €

Podpoložka ýdavku: I .1.1 - Riadenie projektu

l.l .2 - Publicita projektu

Mernájednotka

Projekt

Projekt

Množsavo

I

1

Jednotkoĺá suma

34 502'80 €

2 340,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Gelková výška oprámených výdavkov:

Cetková výška oprávnených výdavkov pre pľojekty generujúce priem:

Peľcento spoluÍinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

Maximálna výška nenávľatného íinančného príspevku:

Výška spoluÍinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

869 248,78 €

95,0000 %

825 786,34 €

43 462,44€

ň

I TMS
') |) : ,í j.

Predmet podpory
'l 5.7.202ĺ l 0:l3E 727
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za mcmÚj.dnotku na rovnl8m EUR h.2
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potr.bn ch prácPrédänÚ präcovn
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pr. mesto. taktaež zohľ dliuj dĺžku

n
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n. poskytnutl.éŕ.m.j služby lTlls
konzuhant. _ D.t. *léntlí špŇi.llstu. v däVok
UÉén na zállädcPd.skuhu t u_ zisk.nla

..ny za služby tr/ls kon2ultanb'

rovnl 730luR b.zDPH' c.na zä
jednotku - člov.kodcli _ zohľ.d u].

v Píručl. k opÍávnénoí| v davlov.
j. nlžšĺ.ko m.x. st novln llmlt ĺlhlt

90o EuR b.t oPH n človckodé ). Počd
člov.*odnĺ jé sbnov.n na základ. anal zy
potŕcbn ch pfiĺ.prcd.n p covn{i pouĺclu pí

Pŕäcovná náPl vzmyslc prĺlohyč.1
opnĺvncnostl v davkov Pr. Po7.

n. človékod. zohľ.dliuj.
na tr/ls konzultänta Pdvywánnl

pŕe što a tal(léž ŽohLd uj

SMARTdď.nlä aj.ho

n. poskytnutié cxtcrnéj služby
pr.d.tabáry. V davok určcnli n.

pí6kumu trhu _ ziskania !ŕhovcj.cny
služby šp.cl.llstu pŕcdat bázy. Pdskum t u

j dnotkov c.nu2 mcŕn j.dnotku a
590EURbc.oPH.C.n r.mem

človckod. _ zohrad uJ. llmky
Priručkc k oprávn nosti v davkov' V d.voljc
nlžši.ko max. st nov.n llmlt (llhftj.6@ UR
bcz DpH n človékod. ). Poč.t člov.*odnĺ jc

tákledc analliry potÍ.bn .h Pdc
Pracovn pozialu Prl n za

SMÁRT rléš.nla ä jtho dlzajnu.
nápl v zmyslé prilohy č.1 Pdručky k

v davkov pr. Po7'Jcdnotlová
n. člov.kď. 

'ohrad 
uj. nákl dy n

špel llstu pŕcd.tabáry pd vy!ánníSMART
dé. la Pr. méto. t.kť.ž zohr.d u] dÍžku

n poikytnutle.ncmcj službv

urč.n n.zákl.dc pd.ltumu trhu - zĺslanle
ttfiov.j cény.a služby pŕoléktového män 

' 
n

píojéktu, Pd.skun trhu určll].dnotkov .cnu
na .ovnl 630 UR b.2 DPH.

z. m.ŕn j.dnotku - alov.kodé

V d.vok jcnEši ko max'st.novén

člov.kodni J. itänovc n. !ákhd.
n.l zy potr.bn ch pŕácPr.dan pn.ovn

po'Ic|u p na lr plánov néhoSMARTd&nlá
.iého dlz jnu. Pn.ovná nápl vŽmyslc píĺlohY
1 Pdručky k oPnivn.nostlV dav*ov Pr.Po7'

c.na na člov kodé lohrad uJ.
na proj.ktového m nažéB trPŕoj.ktu

vYNánnĺ SMART d.š.nlä Pr. m Ío. bkilcž

rproJcktu.v d vok

llhftydanév Pdručk.

b., DPH näčlov.l(dé ).



pozoltáv.j r.: Ečv k m.ry 3
montážného p.ĺsluš.nspa, k.bcláž.
Pr. montáž. V d vok urč.n na

pŕBkumu trhu. Jcdnotková c.n.
záll.d. ponuky dodáv.tlrä' unk n.

ponuku, rcsp..p sb n.novéniac.ny jc
uvd.nli v priloh. Tco n k.Ŕ.: Rozpočct - HW

l|..ncl.' Množseo (počďr.dnot,ck) urč.n. n.
md.. pokrYť. zcmh toT

k.mé ml na rc.oznáv.nlcEčv. Poč.t

V d.vok uŕ.n na ákl d.pŕl6klhu trhu'
ccnä uŕ.ná na zákl.dcponuty
Llnknä ponul(u, ŕ.'p. 

'p sob
priloh.Tco nä

Rozpočct_ Hw a llc.ncic MnoiŇÔ
určéné n. ákl d! položly

č.7 _ kU täžd.j Ečv kämcrcj.

pozostáväj E. z: FR kam.6,
pŕslušcnswa, I(abéláž. potŕ.bn.]

vtd.vok urč. n. zákl.d.
trhu. Jédnotková.én. urč.ná n.

základé ponuky dodávatér.. Unl( n' ponuku,

pílohc Tco n kaB.: Rorpočct _ HW . licéncl..
na *klad.

h6b. PokŕytIä zcml. loTpNkaml
rozpoznávanl. wárí. Poč.t

V davok u!č.n na záklád.prl.skunu t u.
J.dnotlová c.n. urč.ná na zátl dcponuky
dodávď.ra. LInk n. pon!l(u, ŕ.Šp. sP sob
ltänov.nla c.ny]c uvcdcn v Pdloh.Tco nä
kané; Rozpočlt_ HW. llc.nci.. Množ.fur
(Počétj.dnotlct) urč.né na Žákl.dc položky
ŕo'počtu č.9 _ ku käždej FR k.m. j. potr.bné
obsÉť||c.niu n. použíVanlG IGn.fu.

zoí.vä pozo.tával 6 z: Pu Al k.mcil
lonzoly, kabéláž. potrcbn.i pré montáa,
pdPoj.nl. s hšt lá.lou ä spuí.nĺm. v dävok
urč.n 

'á*lade 
p Bkuhu tŕhu. J.dnotková

c.n. určéná n 2ákled.ponuty ddávet.ra. Llnl
n ponulu, réP. sp sob st.novcnl..ayjc
Uvcdan v Pdlohé Tco n. &an.l RozPo ď _ HW
. llccnclc' Množsfuo (počctJ.dnotiék) uŕčcné na
.áklad.potil.b m.ste a pokMla z.ml. loT
Prvk.ml _ kam.ŕäml n. ľozpoznávanl. fuáŕ
PočŔ rych da r v stupov & dlc
Jakutočnotcrnostl.

urč.n na záI(lad. prlstumu tŕhu.
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Llnk n. ponuku, r.sp. ip sob

pŕĺohc Tco nä
Rozpoč t_ Hwä llccncl.. MnožsNo
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zostava Po2ostáv.l .a z: NVR Al zázn.mového

raíiadeniä s4x8TB HDD spdslušcnsŇom, HW s

inštaláclou a spu'tenim. v d.vok uíč nÝ na

základ.pdeskumutrhu.J.dnotkovácena
uŕč.ná na zátladc Ponuky dodáväter.. Llnk na

ponuku, í!sp' sP sob stanovénia c.nyl.
uv.d.n v prĺloheTco n. käŕ.: Rozpoč.t'Hw
ä licenci.' MnožsNo (počétjdnotlél) uľč.né nä

základ. porbb mest. - potr byvybudovať

dohradové a .n.lytické c.ntrum, veRosť

lo'istä s visísvyužĺvanim Hw deš.ni. (mlmo

.l '!d vah ŕléš. le).

zost va po'ostávaj c z: infräšlru*t ry

DisPečlngu (HW s lnštaláclou a spult.nim).

V d.vok uíč.n n. zákl de pí skumU rhu.
lédnotková ccna určená nä rák|.deponukY

dodávät.í.' Link na pon!ku/ rsp. sp sob

stanov.nia c ny j. uvéd.nl' v pŕilohc Tco na

kané: Rozpočet- HW ä llc.ncl . Množ.No
(počctjcdnoti.k) urč.né n. základc Potrleb
mesta - potrcby vybudovať dohradové ä

an.hŕIcké céntrum. Vybudovän bUd 1

V davok u.čen na ráklade pri.skumu trhu'

,dnotková ccn. uíč.ná na rákladc ponuky

dodáVat.r3' llnk na ponuku, ŕesp. sP lob
stanov.niä c.nyj. uvcden v prĺloheTco na

kane: RozPočet- HW li.encĺe. Množsfuo

(počctjednotlck) urč.né na zákl.dé potrieb

m lta - potrebYvybudovä(dohradovéa

analYtické@ntrum. Potŕebná budé 1 ks lic ncl.
pre pt.tfomu dohradového á analytlckého

Platfoma umelél int li8encie _ s t pozistával cl

z lfr infBštrukt ry: _v poč.tn\iscil.í+ oB

s ťcr+ BackÍ inštaláclÔu a iPustcnim.

V d.vok určen na základ.Pilerkumu Úhu'

J.dnotková céna urč.ná na !ákläd. Ponuky
dodávatcr.' ri k na ponuku, ŕcsp.sp rob

st.noveniä c.nylc uv.d.n v píloh.Tco na

ka : Ro2poč.l_ Hw a llcé .le. MnožsNo

(početjednotiek) u.čen. na základc Potdeb
me5tá - poÚéby vybudovaťdátové a änalytick

céntÍum' obJtaráväná bude 1 pläŕo.ma

^^'^<r;w'hi.,, wli.?Ň.h Hw kompohcntov.

plánované

t876m

20 520m

9S.OO%

0.fr

0,fr

o.m

0,m

1Á tqq 9a

I 6m.tr

2r @,m

40mil

18 399-96

49 sm,tr

3ffi,tr

216mď

137 262.96

17mff

15333-3(

41250,fr

3m.tr

1Ím ď

1143a5 a0

NVRAl 
'áznamové 

zariad nies prislušensfoom a

l štáláci u ä souslénĺm

Vld.ostena inf raštŕukt ía 9 pdslušcns!om,
l:r.l;.1^.!'<.u{. im

APllkač s il.r HW + llcencic 5 lnštaláclou a

DIĺpdin8 inŕraštŕukt ía 5 Pŕĺ5lušensNom,
l ar2la.l^'' ä < 

''ď. 
im

Pl ŕorm. um.lej lnteli3encE- lK tníŕáštrukt rä'
V počctn s.Ner+ DB seNeí+ Ra.k s lnšt.láclou

022

o27

o22

NilÚ HW á kŕabic vého soÍNéru preíleš.nI okrcm lnteBráci.

NáluD Hw ä krabjcového soíwéíU pŕeŕ.š nléokr.m in!9E4ql

NáluD HWa kr.bicov ho sofuéru pr. ri šenieokŕ.m jnte8rá.i
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)

po2ostávaj 6 z: scnzorová st.nlc. na
pÍ.šoostl, No2, so2, co2, 03,

tcploty. HWspojcn 5inšt.láciou.
spu*eníh. V d.vok uŕ.n na zátladc
pí.skumu t u.J.dnotková c.n. uíč.ná na

5t novcn| c.nyj.uvéd.n v
Tco n. känc: Rozpoč.t- HW. llc. cic

MnožsNo {počétJ.dnotlct) !.čéné n. základé
potícb m6tä ä pokŕytla zcmlä loTPNk.ml_

nafrcnni kvalltyž&ot ého
Poč.t vy.h}'d.. zv stupov št dlc

pozostjv.j ca zi s.nzoŕová stanlca na
vlh*osť, tcploty, co2. HW

uŕč.n nä Žátl.d. Prl.skunU
urč ná na zákl deponuky dodávätcrä. rink

ponuku, r.rp,.p sob Sanovcnta ..nyj.

základépotŕlcb méstä ä pokrytl zcmlä loT
PNkami- scnzoŕmi . mcrän|c tv.|i&žlvotnáhÔ

tÁu.
lnštaláclou

jcd otl.k) urč.né
laŔéi RozPočetTCOpdloh.

Mno'sfuo (poč.t

zv stupovšttidl.

poŽostáva] cä r: sénzoŕob$dcnostl
HWs lnštalá.iou ä sPustcnĺm. v}'d.vok

n. zákläd. pdcslu u trhu' r dnotková
urč.ná zákl.de Ponuty dodávat.ľa' llnk

n. ponu&u,.6p' sp sob it.nov.niä c.nyJc
uv.d.n v prilohcTco nä k.ŕc: Rozpoact- HW

(poč.t jédnotl k) urč.né na
potí.b méta a PokMlä zcmiä loT
_ sanzofui n. méranicobsadcnostĺ

parlovacich mi.í' Poč.t vych dza

pozostáväj cä z: loTLoRa Gw, HW5
a lpust ním. v dävok uŕč.n .

'áklad. 
pdcskufr u tŕhu. J.dnottová c.nä

urč.ná na zátl.depo uky dodávatcra. unk na
ŕcsp. 

'P 
sob stanovcnj. c.nyjé

loT prul.ml na bézdŕ tov
s scn.o.mI ' Poč.tvych)idza Ž

zl lnfornačn j LEDtabul. ná
l lnšt.lácIou, pdpojcni ä'Pustenĺm.

na základé pdes*umu trhu'
cena urč.ná . rátläd ponuky
Link n. ponuku, ŕésP. Jp sb

cénYjé uvéd. v p.ĺloh. Tco n.
RoŽPočét_ HWa lĺ.cncic' Mnoislo

určcné ä zákl.d. potricb
Úzcmla lnfomačn mIlEo

šnidbrych dŽ..v stupovPočéttäbulaml.

97

pr.šnosí
lnštalátlout.plotavlhkosío3,so2, co2,

st. lc. nä monltorovanle_vlhkosĺ

s.nzoŕob$d.nostl loT, HW s hštäláclou a

tEDtaburä na Jtb s inat lá.lou,

5211



v davol na Poskŕnutlcén.m.j službyr
pŕotnnátor./v voláÍ.. v d.vok uŕčcn na
zákl d. pdéstumu trhu_ 

'iskanl. 
t.hovél c.nv

íuŽby r pŕotnmáton/v voláB. Pd6kum
uíčll jdnotkov c.nu z. mcrnÚ].dnot*u
rcvnl4SOEUR b.r OPH. Ccn 2. m.m

človékod. - 2ohľ.d ujc llmlty d.né
opávn.noltl v d.vkov. V d.vok J.

mäx. 
'tanov.n 

llmh (llmltlc650 EuR
a člov.kod. ). Počď člov.kodnĺ]e

!t.nov.n n. zá*lad. anal zy potrébnt/ch prác
pľ.d.n pra.ovn pozĺclu Pd lmplém.ntácll
plánovaného SMART í.šcni.' Pr covná nápl v

pdlohy č. 1 Príručky k oprávn.nosti
pŕc Po7' rcdnotková cena na

ná*lady n. lT

PdvyNár nisMART

na Po.kytnutle ct rncj službv lTlls
konzultanta _ Dätä *icntlst špBialbtu. V d vok
ult.n na zákläd. pd6kumu tľhu _ zĺsl nia

ccny2. služby tr/ls konzultänl .

tŕhu uŕčllj.dnotkov .cIu za mcm
nä rcvnl 73o EUR b.zoPH. c.na zä

j.dnotku _človékod.

Prĺručke k opávncnoitl v d.vkov'
j. nlžší.ko m.x' st.novén liml! (llm|t

90o EuR bcr DPH n člov.kodé ). Počé
člov.kodnij. st.novén na zákl d a al zy
potr.bn ch pŕácpŕ.dän pŕacovn pozĺciu pŕ
lmpl.m.ntácl| plánova ého sMART ri.š.nla'
PBcovná náplli vlmysle prĺlohyč. 1 Pŕĺručlry k

Po7.Jd otková
n. člov.kode zohľäd ujé nĺklädy n r/E

vyNá6níSMART d.š.nla prc
taktl.Ž'ohräd ul dĺžku ryl(onáven.J

11 ,*-]

b. .Ô 8,



na po.kytnutl. ďcrncj služby
pr.d täbáry. v d.vol urč.n n.

pd6kÚmu trhu - 2kkanta t.hovcj
a dužbyšP*l.llí!pr. d.tabáry. PíBkum
určJl jcdnotl(ovii m.m lcdnotka

59oEURb zoPH. céni 2. n..n
člov.&od! _ 2ohr.driul. llmĺlydané
opnivn.nostl v d.vkď. v dďol l.

ko llhk (llmh j. ffi lUR
bcz DPH n. č!'v*od.tl).Počd človékodnĺjé

álhdc n.l zy potrébn ch pŕc
pn@vn Pozĺ.luPdlmplém.n!á.ll

SMARTd.i.nla. Pncovná nápl v
pílohy č' 1 Prĺfučky t op.ávn.noíI

p'c Po7. Jcdnotková c.na na
zohľad uj. náklady n. šp*l.ll$u
PdvYsáGniSMART dcšénla Pré

t ktléž zoh'adliuj dÍžku wkonávanci

na poslytnutl.cE m.j služby
prc].ktového m.nažan n p.oiéktu. V davok
u.č.n n základ. pil.skunu tŕhu _lisl nlä

.chy r služby prcjékového m n.žéÉ
tŕhu určll j.dnotkov c.nu za

630 ÉURblz DPH.
Can. za jdnotku človékodé

danév Pdručt! t
nlžšĺ

(lht.'é8sEuR bcz DPH člov.lodc ).
č|ovékodhij. snovcn\i ne zák|ädé

änel ry potrcbn ch pni. Pr.dän pa@vn
poŽíclu Pd lmpLmetácll plánovänéhoSMARÍ

PÍ.cÓvná náplli v zmysh prílohy č. 1
opnivn. osttv drvkov prcpo7

zohÍad ulé
náll dy n. pľojcktového nänažéŕärr p.o'éktu
Pí vyfuá nĺ SMART ŕ.šá|aprc t kti.ž



V d.vok n. porkytnutl Gŕ.mcl sl0žby
šp.cl.llstu pŕ. hfraštrukt ry/ HW špš|ällstu.

uŕčen na základ. pilc.kumutíhU
získ.niat ovcj ccnYu. služby šp.cl.llsfu prc
lnfŕaštrult ry/ HW špšI llitu. Pd6kum tŕhu
určllJ.dnotlov cénu z. m.rn j.dnotku n.

550 EURbczDPH. c.na 2. m.mÚ
člov.kod. _ zohrad uj.
oprávn.nosti v d.vrov. v davok j.

mät' stänov.n limlt (llmIjé 7$ EUR
DPH na človelod. )' Poč.t človékodnil.

na.áll d! än.lliry potr.b ch Prác
pEaovn po2ĺcIu pd tastovani

pdlohyč.1 PrĺručkY k oPdvn.nostl
prcPo7. J.dnotková c.n. na

zohlad U|. nákl.dy na šp.clällltu
lnfÉštrukt ry / HW šp.cl.llíu pri vYfuáŕanĺ

SMART ilďénl. pr.m.sto a takti.žzohíad uj

V d.vok na portytnutle.xt.m.j il!žbYlT
an.lŕil.. v davok urč.n nä základé piléskumu
vhu _'ísk.nla trhovcJ c.nyŽa službv |T

.n lÉlka. Pilskum trh! uíčilj.dnot*ov cénu
!emcrn ].dnotku na ÍovnI610EURbé2oPH.
ccna b mcm jcdnotku_ človckod. _

lohr d ujé limIty däné v Príručkc l( opdvn.no'tl
davkov. Vt'd.vok lc nlžšĺ ako max. st novén

llmlt (llmltl.740 EUR beŽ oPH n. člov.kod. )'
Počct člďekodnĺjG stänov.n na ákl.d

'na} 
Žy potr.bn ch práC pŕédanli Pnrcvn

po.í.lu pil t6tov.nĺ plánoväného sMART
dcš.nlä. Pncovná náPl vznYilc pŕĺlohyč.1
Priručky k opnivnénosti v davkov píé Po7.
l.dnotková cén. nä člďckodctl zohr dliuj.
náklady n r analŕlk. pd vywáani SMART
d.š.nl. pr.mBto ä t ktlcžzohrad ul'j dĺžku

V davok ne poskytnuti..Ňéŕnéj službY škollt.r.
prc lTsystémy. vlidavol urč.n n zákl.d.
pd.slumo trhu - zisk.nla trhovéj ccnyz. službv
škollt.r pŕ. trsyst my. pdskum tŕhu určll

l.dnotkov cenur.m m j.dnotkuna rovni
3mEUR b.z OPH. Ccna za m.m Jcdnotku -
člov.kod. _zohrad uj. llmlty dä év Pŕĺručkc k
oprávn.nostl v d vkov' v d.vokj. n|žši äko
n.x. 3bnova llmlt (llmlt jé 710 EUR b.z oPH
na človckodc ). Poč{ človékodnĺ jG stänov.n
n základé anal zy dÍžky p tŕ.bn ch škol.nfu
dmcl ča$l téstov.nl. plá ov.ného sMAm
d.š.nl.. Pŕacovná nápl v zmysl. prilohvč' 1

Pdručky t opnĺvn nostl vr'davkov prc Po7.

nákl.dy nä školltéra Pŕé r ryíémy a takťež

' 
tr.d ĺhi dĺ'l''w! iv' .l ;..

plánované

Plánované
vo2m1&t

š s6l 
'

41Ú.m

om

4 32Ôm

s50mloebllŠtá r |.fi'itn|h'fu / Hw i.}l'll.r'

škoh.rDr. r sv*émvT.stovanle dcLnla okrén lntéírá.i.il



I J I
na Poskytnutlc.xtarhcj'lužby

Prc bezpdnoí r' vt'dävok uŕčGn

určil jcdnotkov cenu Ž. hem jdbotku
rovnĺ650 EuR bcz DPH' c.n. zä m.mÚ

k oPrávn. ostl d.vkov.

DPH n člov.kodéli)' Poč.t člov.kodnij.
,ákl.dc anal ry potr.bn ch Pftic

pŕ .ovn pozi.lu pd tstov.nĺ

pľ. Po7. Jédnotková c.n nä
zohrad u]e náklady na šp l.l|stu

lT pri vybáŕ.nĺsMAnT d.šenl
a tektlcž rohľad Új dĺžku

r.
:ĺskanl t ov.j

prcb.zp.čnosť
t.hupd6kumu

služby špéclallstu

zákl.d.

je
UR12mjéllmtr (llnit

zohräd uj. llmltyč|ov.kodc
Pŕĺručkc
nlžši

nápIddcnl..
PriručkYkč.

SMART
prilohy

Po'kytnuti. éŔ.m.l llužby

c.ny za službY P.ol.ktového mänaiéŕa
Píslum trhu určil].dnotkov ..nu

j.dnottu n. rovnj 630 EUR b.z DpH.
2. mérn jdnotku _čĺovékodé -

llmily dané v Pŕĺručkc k opÍávn.nostl
v davtov.v dävokjenlžši.ko
llmit (lthiíc890 EUR b., DPH

Potŕ.bn ch prác prcdan pŕ.covnÚ
Pd tcstovanĺ Plánova ého sMART

Pŕacovná náp| vŽmysl. pdlohyč' 1
l opíávn.no*lv davkov pr. Po7.

c nä na člov.kod. zohräd|iujr
na prcj.kového nan.žér lTproj.kt!

vytáÍän'SMART deš.nla Pré m.ío a !a*tléž

stanov.n n. zák|ädé

zĺskanlätíhU
rr Projéltu.

zállad.uÍč.n na

na človckod.li)'

pdručky

nä poskytnutl! !n..n.j sluiby
pŕe inÍŕ.štrulc ry / Hw apéciallstu.

V dävok určcn n. zákl.d. Pískumu trhu
trhov.j cényŽ služby šp*l.llstu

J.dnotkov ..nu 2a mérn l.d otl(u na
5$EURbr2DPH'ccnaz mém

DpH ä člov.kod. ). Poč.lčlov.kodnĺ je
zákl.d. an l zy potr.bn ch Pľác

pracovn pozĺciu Pd nasadaní
deš.nla. Pŕ.covná nápl v

zmysl. Pdlohyč.1 pŕĺručky k oprávncnosti
pr. Po7. J.dnotková.ena na

zohrad ujenátl.dyna špcclällstu
HW špéclällstu pd vyNáraní

pÍ! m6to ä täktl.ž 2ohľad ujÚ

EUR7Sjc(llnltllmlt

Priručkc
nlžši

plánováné

9u 1l



ccnä
uŕč.ná na ŽáklädevYlon.ného pÍ,eskumu t Ú

p.iméŕná .enä . troch c.n ov ch Poh k.

V davok nä poskytnutl..xt.rnej služby
šp.clállíu pré b.Žpcčno.ťlT. V dävor u.č.n n.
.ákläde pri.lkumu t U _ ziskanla trhov J'ccny
rä služby špéclallstu pŕe b.lpď osťlT. píe'lum
l u určll jednotkov cénu z m.rn ]dnotku
nä rovna 69EUR b.z DPH' cen. za memÚ

|cdnotku - človekod li - zohrad uj. limity d.né!

nižšiato max' stanoven limit (limltlG 12mEUR
ber oPH n. človekode )' Počétčlovekodnij
sta ovcn nazák!.dean.l 

'ypotr 
bnlich prác

predan Pracovn Požĺclu Pd nasäd.nĺ

Plánovaného5MART íaešénia. Pŕäcovná nápl v

zmYsl. pŕllohY č. 1 Pŕiručky k oprávnenosti
qidavkov pícPo7. J.dn ttová cenä na

člov.kod. zohrad uj. náklädy na šp..iallstu
pre bezpÉčnoiťlT prl vyNáranĺ sMART d š nia

pre mesto a taktlcžlohlad uj dÍžku

V davok na poskytnutl cÍcrncl služby

prcj.ktového manažéB lÍ píoj.ktu' V davok
uíčen na 2ákIadc pŕi.skumu tíhu - z|ska ia

trhov.j ccny zä služby prcj.ktového m.nažéra n
pro] ktu. Pdeskumtrhuurčlll.dnotkovt] ccnu z.
mcrn idnotku na rov i 630 EUR bcz DPH.

c.na za m.m jcdnotku - človckod 
'i 

-
zohr.d ujc llmity danév Pdručke koprávn.nost
v d.vkov. V d.vokj nižšĺ ako mäx' stanov n

limit(llmitj.890 EUR b.z oPH na člov kode ).

Počet človékodnĺ je stä ov.n a ráklad
anal zY Potrébn'i.h pŕác pŕedán píäcovn

Poziciu pŕinas d.nĺplánoväného5MART
ilešénia. Pŕacovná nápl v zmysle prilohy č.1
PŕĺručkY k opnĺvnenostiv davkov pŕe Po7.

nákladY na proj.ktového mänäžéÍa lTpŕol.ktu
pilvywáíanisMART d.š.ni. pÍ. mcsto a takticž

'^hl'i 'il'i díiL'' wlá iwr .l á..630.m

a ..i'll<l. ŕ. h.' ď 
^ďlŤ

o13

V davok na polkvtnutlc extérnei službv
prc rsystémy na vykonanic školeniä k
použivaniu HW' V dävok urč.n na základ.

Pŕeskumu tŕhu- zĺ'kán|ä t ov.j c.ny za služby
šlolltcra pŕe trsystémy. Prl.skum tíhu Určil

c.nu za m.m Jdnotku na rovna

3mEuR b.z DPH' céna ra mcín jednotku -

človekod. - zohrad uiclimivdanév Pŕiručké k

opávn.nost| v davtov. V davokjc nlžšĺ ako
max. stänov.n llmlt (llmitj 71oEUR b.! oPH
na člov.kod. ). Počet človétodnĺ Je stänov.n
na základcanel .ry potŕ.bn ch píác prcdän

Pncovn Po2ĺciu pil rcallzácllškolcnlá pre

zaméstnäncov mstä' Präcovná nápI v zmYsle

prĺlohy č. 1 PrĺručkY k opdvnlnosti v'i'davkov
prePo7.Jednotkovác.nä načlovekod.
zohrad uj. náklady na školltcra pr lT rystémy
pílvyfuáräníSMARTdeš nia Pre mesto a taktiéž
rohrád Uj dĺžku Wkonávanej prácc. Poč t
škol.níjé stänoven na 1 - orya lzované bud 1

školenaq kotré budc tryaťdva dnl'

uŠ&ÚlÓŕnitéÍ.oltl. céna Určená na 2áklad.
v q.lného obsLrá anb. v ihfr á

pokr člov*odni 70, vihzná ponlk. bolä od
ktor hléJe pl.t.Óm DPH. Pr.ro J.

013 0,m 95,0096

b.2 DPH . t DPH bva.ka,

l!

3A

It 4



J l l I l l l ldodaat.ro:l.prčCtéto*k"d",?o.vÍ",^äp.;;;;.;;;;''ll l l :E _l -l --l#.",:i,lrr'ľ!;#'1x"'iijiÍ2j|,T,i***" / l
riadcnie proJ ktu. cenä

2ákladé vykonäného pil skUmu tŔu
.lo prlncrná ccn ztroch ccnov ch pon k'
Pdem.ná c.na 88.15 EUR. Pr.dpokladän počď

uŕč.n n. flnan.ov.nlé Povlnnéj
V rámclv davku.a budc

Éklämná tabur.'
obsäh Podr. pŕĺručky l

komunácll' vo bud
rca|I2ov.né po.ačati ŕGall.ácl..ktfu ít p.oj kt!

5nĺzkou hod otou. c.n určená na
l|mltov v prĺIoh prĺručky

Pí.učky koPávn. ostl
1 apodrask s noiliir ali'ácIouln ch

urč.n na financovan16 povin éj
projektu. V ránclv davku sa bude

bbura.
podfa prĺručkYk

Vo bud. íe.lizovane po Žäčati
réalIŽäcicäktfuit projcktu ako zákazka s nirtoÚ
hodnotou. c na uľč.ná na základ.

v prílohcprĺručky pŕé p.Uĺmátcra
opľávncnosti v davtov ä podra

Určcn n. fl ancovanié povinn.i
Vrámcl v dävku sä bud

2x platcná inzercj.v rqlonálnom
Podra príruč*y k

l foímovänosti ä komunácl|' Vo budé
po začätĺ Íéä llrácie äktfut projektu

zákazkä Ccna
stanov.n ch llm|tov v priloh. pÍĺručky

pŕĺručky k oprávn norti
ä podrá sk r nostis reällzáciou Inlich

o.861 ru.ti

llzll



PÍIohá č' 4 .mluvy o posk'^uÚíIvf-P _ r'ĺnanenlilb ravy zaporuŠenie pravidiel a postupov ,#

ľ':i*}:ŕ"ÍäľJí; ľjm:ľ"Hr;ľär',*ľľy vyhlásené podľa zäkona č. 343/2OI5 Z. z. overejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení

* príloha č' 4 sa primerane ľ9u.zrje aj pre postup určovania finančnych opráv pre zákazkyvYhlásené podlä zákona č' 25/2006 Z. z. oveľejnom obstarávaní
a o zĺnene a doplnení niektorych zákonov i znení neskorsícll predpisov ĺáai": iLÁ Älr.io Ýo..; J{lr-ry,na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZYo/zákonaoVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP sl ži na určovanie vyšky vrátenia poskytnutého, príspevku alebo jeho-časti (ex post finančné opravy), alebo ex anteľ#1'J"Täľľ.J.lg*'Tffiĺĺĺíľľ:ľ,""ľľílíľÍľťffiľľ"r}#ľ.1ĺľ"""T tarávaniav zmysle ZVo. Všetky p"iá;;i;e sadzby sa tykajri prípadov,

Zistenia nedostatkov Vo' ktoré nie sri zaradene do pľílohy é' 4, by sa mali riešiť v slilade so zásadou pľopoľcionality a podl,a možnosti analogicky s typmi
nedostatkov uveden mi v prílohe é' 4 Zml'ul'y.o poskytnutĺ iĺľp; u n.ĺnuag 

"ĺrr*iu 
pá-senĺ pravidiel;;Jil;"" pri obsiaráv aní zákaziek' na ktoré sa p sobnosť

ZYo/zákona o Vo nevaa|uj9 (tyka sa a1zauaiĺeuÁiai^Áí"n"*;6,, kt"."j 

';[yt"" 

verejny obstarävatď 50%o amenej finančnych prostľiedkov na dodanie
tovaru' uskutočnenie stavebnych prác a päskytnutie sluŽiebž xri), Ro na ,a uaá ir^lo'gl" a ľ.oeo.;"il', ľostľpuj: podl,a prílohy č. 4 Zmluvyo poskytnutíNFP' pričom zistenie bude piiradene t 

']u'uľ'ouo 
nu;uiizsĺ"." pá'"s"niu a na zanaae totrt o r*uá"niiĹuá"í.e"na príslušná finančná oprava.
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Príloha č.4 Zm|wy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pľavidiel a postupov Vo

l označenie ''Verejny obstarávatel"' sa vzťahuje aj na obstarávatel'a podl'a $ 9 ZVo a osobu podl'a $ 8 ZVo

100%

Verejn; obstarávateľ neposlal vyzvu na predkladanie ponťrk na zverejnenie do

vestnĺka UVo v prípade podlimitnej zákazky bez vyuŽitia elektronického

trhoviska.

Verejn] obstarávatel' zadal zákazku pľiamo, bez splnenia povinnosti

postupávať podl'a ZYo v zmysle $ l0 ods. l 
' 
čo zárove znamená nedodrŽanie

postupov povinnosti zverej ovania zákazky, nakol'ko verejny_ obstarávatel'

n.uptit ouuním zákonn; ch postupov s časne nedodrží povinnosť adekvátneho

zveiejnenia zadávanlazákazky.Tieto prípady sri napr.: neopľávnenosť použitia

v] nimky zo ZYo v zmysle $ 1 ods. 2 aŽ 14 ZYo, uzavretie zmluvy priamym

.okouu.ĺ* konaním poál'u s 81 ZVo bez splnenia podmienok najeho pouŽitie,

nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZYo a uplatnenie postupu

zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použit'- postup pre

nadlimitnri alebo podlim itn zákazku a zárove zákazka nebola zverejnená na

webovom sídle prijímatel'a a infoľmácia o zverejnení nebola zas|aná na

mai lovy kontakt zakazky cko@vlada. gov. sk'

podmienku,
oZV

lniťsppotrebné
idie
Je%001

l'a
v1 škeVOvyopra

v becIa
finančnej

nebo
uplatnenie

zákazka
Pľe
ze

o vyhlásení verejného obstarávania
ZYo za čelom jeho zverejnenia

neposlal oznámenie
a UVo podľa $ 27
a vestníku UVo.

ľ

íku
riradu

vestn

obstaľávate

skom

nyereJ

eur p

V
publikačnému

Názov

Nedodľžanie postupov zverej ovania
zákazky a|ebo neoprávnené použitie
priameho ľokovacieho konania

ného hvhlásenie

t
PríIoha č. 4 Zmluvyo poskyÚnutí NFP _ rĺnančJpravy za poruŠenie pravidiel a postupov 

'&
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PrtIoha č' 4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ rinančrrlltb ravy zaporušenie pravidiel a postupov 
'5p

25%

10%

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradenádo prílohy č. 1 k ZVo
a.mal byt'pouŽity postup pľe nadlimitnri alebo podlimitnri zäkazku,ale verejné
obstanĺvanie bolo vyhlásené postupom zadávinia zauazuy s nĺikou hodnotou
a koľektne zveľejnené nawebovom sídle prijímatelä a infoľmácia o zverejnení
zaslaná na mailovy kontakt zakazk}rcko(ivlada. gov. sk

Prijímatel'vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená
osobou, _ttorej veľejny obstarávatel' poskytne 50 % a menej finančn chprostľiedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnych prác ä postytnutie
sluŽieb z nenávratného finančného príspevku (a neboĹ p.äuĹá^ne vyhnutie
sa použitiu pravidiel a. postupov podl'a Zvo), ale prijímatel' nezverejnil
zákazku na webovom sídle ani neoslovil s v zvou na prádaaanie ponrik alebo
neidentifikoval (napľ. cez webové rozhranie) mĺn. tľoclr 

"yb;;")r.h 
záujemcov.

oznámenie
íku,

verejny(
vestn

oUVíku

pričom
eur pskomV
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).

vo
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alebo
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pľl
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Je
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na

oso

nle
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na

ne

pre

tovaru,
obstarávate

na

finančného

aJ

prijímatel'

ímatel'a

zaslať
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zuerejnená
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zákazka
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zakazkycko@v

dodanie
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bola

verejny

zverej

ale
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innosť

na
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pov
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zverejnení

ímatelä,

ktorej
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z
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tomto

hodnotou
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na
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nesplnil

o

služieb
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prij
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Príloha č' 4 Zm|uvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pľavidiel a postupov Vo

100 % vďahuje sa na
každri zrozdelenych
zákaziek

25 %ovďahuje sa na každtl
zrozdelenych zákaziek

25%

t0%

s%

predkladanie pon k, resp.
troch vybranych záujemcov

identifikoval (napr rozhranie) min. cez webové

Verejny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky iozdelil prďmet zákazky
a realizoval tak napr. niekolko zákaiiek s nízkou hodnotou, ktoľé nebolikoľektne zverejnené na webovom sídle prijímatel'a alebo iÁom vhodnom
webovom sídle.

Ide o rozdelenie
zadávania nadlim

predmetu zákazky
itnej zákazky alebo

sa použitiu postupu
podlimitnej zákazky.

s cielbm vyhn ť
postupu zadávania

Veľejn; obstaľávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo' ked' namiesto vyhlásenia
nadlimitnej alebo podliminej zákazky, vyhlásil zákazky s nízĹou hodnotou,
ktoré boli korektne zveľejnené na *lbouo- sídle pľij?m atel,a a informácia
o zverejnení zaslaná na mailor"- kontakt zakazkycko(4vlaaa.gov.sr

hlásenia
lil predmet zákazky a vyhlásil
nené vo vestníku ÚVo alebo

lektronického

zákazky
vy

(podlimitné

esto

EKS
podlimitné
namked'zvo6

ska).

ods.

trhov

6$porušil
rozde
ľ

zvereJ
e

zákazky
korektne

využitím

obstarávate

s

boli

eľejnyV
nadlimitnej
ktoré
zákazky

takej
plnení

postup

pn
zahrnutia

obídenybol
ledku
nevyhnutné

ak

su
ds

nte

ZVO,

ktoľé

6
zákazky

ods.

služieb,
imitnej
6s

PHZ,

podl

do

bo
poruši
ale

poskytnutych
práce

eJitn
alebo

lm
starávatel'

stavebné

nadl
ob

tovaru
na

ta
vky
van

erejn;V
zadá
dodá
zákazky

zákaziek, mohloktorér znorod chspájania
s t'až.

nedovoleného
hospodáľsku

pľípady
bmedziť

ostatné
o

verejného
iedolneuv

podkladoch
zákazky

ked'o

limitnej

zv
sriťaŽnych

2

nad

ods
alebo

28

prípadev

$

častina
obstaľávania

ustanovenieil

zákazky

poruš
lásenívyh

nerozdelenía
o

bstaľávatel'oerejny
oznámení

V

od vodnenie

ľozdelenie predmetuNedovolené
zákazky

nebola rozdelená na časti
zákazka

ľ znorod; ch
pričom

anlespáj
zákaziek,

edovolenéN
pľedmetov

Neod vodnenie
na časti

neľozdelenia zákazkv

2

J

4

>.
'!ŽrtoI?a é' 4 'Zrnruuy o PoskJftnutí NI.ť_ flnancn 't pravyza poruŠenie pravidiel a postupo" a, 3
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PrÍIoha č' 4 Zmluvy o poskyÚnuÚí NFP _ r'ĺnanendlp ravy zaporuŠenie pravicliel a postupov 
'3!

D Lt aTlla +

ĹffiT:''Hfi:ffi!:'|j"* ,ilää:."í'f,ľJľ;.?1fffix,äxľĹfľľ na predkladanie ponrik upravené v MP CKo č. 14 k zadávaniu zékazieknad 50 000 eur a na minimálne
' Lehoťy sti stanovené pre užšiusriťaž a ľokovacie tonanie Ĺo zu_.'.:*iĺ'.

100 %

25%

10%

5%

nerozdeleniaod vodnenieakpľípadynaaJťahuje
dostatočné.

sa
neboločasti

porušenia
na

typentoT
zákazky

V prípade, že skľátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 %o zo zákonnejlehoty alebo lehota na pľedklädanie ponrik Ĺola 5 dní ";.;"j. 
-

žiadosti(alepľedkladanie

zohl'adniť
je

bola

pon k
prípade
časť)o

pľedkladaniea
uvedenomVzvo.

oznámenia
).

predloženienabo

relevantné

ustanovená
predbežného

ak(

lehota
ponrik

zverejnenie
prostriedkam

minimálnaako

ickymi

naLehota
kratšia
potrebné
elektron

skľátenie
menslelehoty, zákonnejzo%50akovacslealeborovnébolo

%.

lehoty
85ako

ze
ale

prípade,V

Verejny obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie pon Vlehotu napredkladanie Žiadostí o časť v prípade podstatn; ch zmien v podmienkach
zadáv ani a zákazky ( napľ. ri p rava'pod m i en or J J"'íĺ, Ĺt".ĺ ;Jdil'il'l;;hospodiĺrsku s ťaŽ). 

{e.uo ' 
n"p.áaízil dostatočne lehotu na predkladaniepon lďlehofu na predkladanie žiadostí o časť u p.ĺpao" |oa'iutny.l, zmien vpodm i enkach zadáv ania zákazky .

%o zo zákonnejako 30vacsre
menšielehoty,

aleborovnébolo
0%
lehoty

5ako
skrátenieze

ale
pľípade,V

V prípade, Že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 %o lehotyzo zákonnej

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloŽenie Žiadosti o časť3

Nepredíženie lehoty na predkladanie
pon lďlehoty na predkladanie žiadostí
o časť v prípade podstatnych zmien
v podm ienk ach zadáv ania zákazky

alebo

alebo

zákonnej
predkladanie pon k2

imálnejlnm
na

edodržanieN
lehoty

5
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančnéopravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

4 Ak bol poskytnuq prísÍup prostľedníctvom elektronick;ŕch proshiedkov k sliťažn;ŕm podkladom' alebo inym dokumentom, ktoré s potrebné na vypracovanie žiadosti

:ŕ|ffľ""':#ľ:1Tffi:í11ľ'ä':?'""iľ?lĺ*ľľaĺľť*ľ;;ätr#ť"J':äTH1"#ľ''#ĺ:ilľľ l?liläi,'""i" ,ik, iä*i,; finančná op,^,i^zš'io,lo yo

2s%

10%

5%

t0%

Veľejny obstarávatel'neposkytol.bezodplatne.neobmedzeny, 
riplny a priamypľístup pľostredníctvom eJekiľonickych'prostľiedkov k sriťažnym podkladomalebo inym dokumentom, ktoré sĺ potľeuät na vypracovanie žiadosti očast/ponuky odo dŤu uverejnenia oznĺmenĺa o vyhlásení verejnéhoobstarávania , oznámeniapoužite-ho ako u!,)va na s ťaž, oznámenia ovyhlásení sÚťaže návľhov alebo oznám"ĺu o koncesii ; ;;;;ŕ;' vestníku.a

V prípade, Že stlťažne.podklady alebo iné dokument5z, ktoré sri potrebné navypracovanie žiadosti o. ričaď/ponuky, boli uz áá'"ply"",ĺ" lehoty napredkladanie ponrik zverejnené v i.onle á verejny ourtu.euuí.it ni' portytolbezodplatne neobmedze-n ,, 
-tlpln, a- priamy p.í"t'';;;.o.dní"*o'

elektronickych pľostľiedLou, nnánená oprala sa neuplat uje.

pru
alebo
s ťaži

rovnakáe
otvoľenej
j

k
podklady

prekážka
s ťažneo

neopodstatnená
žiadostíle

vytvára
lman

sa
na
crmdní,

obstarávaní.
5

nom

stanovená
ako

vereJ

Lehota
kratšia
vo

akomeneJeJ
ustanoveniami

podklady
pľíslušnyms

s ťažnéo
srilade(v

Žiadostíle
pon k

tmanpruna
pľedkladanie

lehota
na

ak
ehoty%

o)

prípade,V
50
ZV

ako
lam

meneJje
ustanoven

podklady
prísIušnymis

sttaŽneo
sriladev(

žiadostí
pon k

lmantepruna
predkladanie

lehota
na

ak
lehoty%

prípade,
80
V

zvo).

predloženie(alebo
časť)

pľičom
opravy

o
zvo),

žiadosti

redakčnej
sos lade

formou

na
bola

skutočnosť

lehota

o.

lehota

UV
tuto

íku

určená

vestn

ponrikle

nezverejni
p vodneÚej

vestníku/vo

predkladan
lžená
bstarávatel'o

na
pred
ny

eur pskom

Lehota
bola
vereJ

alebo

obmedzenie prístupu k sritäžnym
podkladom alebo inl m dokument m,

!!"ľ sli potrebné na vypracovanie
žiadosti o čast/ponuky

lmantepnj

vďahuj

bez
s ťaž

)

žiadostí
podmienky

zákazky
sliťaž,

tľhoviska
itném

na

verejnri
podl

na

lehoty

bo
sa

podklady/sriťažné

ale
e

elektronického
vrhov

sliťažné
Stanovenie
o
(

na
využitia

postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávaniďvyziy na
pľedkladanie ponlik v prípadi

NedodľŽanie

6

7

?rŤIo,Ia č' 4 .mluvy o posk@uÚí 
'Yf-P 

_ r'lnaneľret ptavyza poruŠenie pravidiel a postupo" a.d3
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PrtIoha č' 4 Zmluvy o posk@uťí lvf'P _ rĺnanen$lp ravy zaporuŠenie pravidiel a postupov 
'5!

Veľejny obstarávatel' lehotu na pľedkladanie ponrilďlehotu na
predkladanie žiadostío časť) keď neposkytol lysvetlenie na zák|ade žiadosti
zauJemcu najnesk r 6 dní pred uplynutím lehoty na pľedkladanie pon k za
predpokladu, ze o vysvetlenie požiadalzáujemca dostatočne vopred (V pľípade
nadlimitn; ch zákaziek), resp. J pľacovné dní pred uplynutím Iehoty na
predkladanie pon k za predpokladu, ze o vysvetlenie požiada zauJemca
dostatočne vopred ( prípade podlimitnych zákaziek).

Lehota na predkladan te pon k (alebo lehota na predloženie žiadosti o časť) 5%
bola pľedlžená Úej p vodne urcena lehota bola SU lade so zvo ), pncom
verejn;1i obstarávate ľ nezverejnil tto skutočnosťformou redakčnej opravy

eur pskom vestníku/vo vestníku UVO ale zvereJnen le bolo zabezpeč,ene
lnvm sp sobom (napr ako všeobecné oznamente hospodárskym subjektom,
ktor su ľeglstrované V ramct zákazky zadávanej využitím elektronického

o pľedlženej lehote napľostriedku ), ktoré zaručuje, ze infoľmáciou
predkladanie pon k mohl I disponovať aJ záujemcovia z inl ch člensk;chštátov
EU

Veľejn obstarávatel' zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 2s%
zverejnením alebo postupom sliťažného dial gu, avšak tak; to postup nie je
oprávnen; aplikovať podl'a dotknutych ustanovení ZVo.

VereJny obstarávate ľnespln I I podmienky na uplatnen te postupu rokovacieho t0%
konania so TrereJnenrm a s ťažnéhodial gu, ale ramcl použitéhopostupu
bola zabezpečená tľansparentnosť, stičasťou dokumentácie k zákazke bolo
od vodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny počet záujemcov' kto{ŕ boli
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké
zaobchádzanie so všetk;mi uchádzačmi.

Verejn;.ŕ obstarávatel' nedodržal
komunikáciu v prípade zadávania
s lade s $ 20 ZYo alebo poruši

po I 8 0 .20 I 8 povinnťl elektronickri 25%
nadl lm itnej alebo podlimitnej zákazky v
pravid lá pre centralizovan činnosť vo

nom čo malo vo.na

pľedlŽenia lehoty na
pľedkladanie ponrik
predlženia lehoty na žiadosti o

časť5

alebo

nepredĺženie lehoty na pľedkladanie
ponrik

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania so zverejnením alebo
stiťažného dial gu

Nedodržanie povinnej elektronickej
komunikáci e pri zadáv aní nadlimitn;1ich
a podlimitn;,ich zákaziek Vo po
l 8. l 0.20 l 8 a nedodržanie vidiel

8

5 Lehoty sti stanovené pľe užšiu sttaŽ arokovacie konanie so zverejnením.

Strana 7



r0%

2s%

t0%

Uveden; typ poľušenia sa q ka aj nedostatkov identifikovan ch p zadávaní
zákaziek cez dynamick; nákupn systém, uzatvárani rámcov ch doh d6,

elektľonick; ch aukciách, postupov, v rámci ktorych sa ponuky predkladaj vo
forme elektronického katal gu.

Verejn obstarávatel' nedodržal po 18.10.2018 povinnri elektľonick
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
s lade s $ 20 ZYo alebo porušil pravidlá pre centralizovanu činnosť vo
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na v sledok Vo ďalebo uvedené
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačovlzáujemcov od
predloženia ponuky/žiadosti o ričasť.

Uveden typ porušenia sa q ka aj nedostatkov identifikovan; ch pri zadávani
zákaziek cez dynamick1 nákupn; systém, uzaVärani rámcoq ch doh d7,

elektľonick ch aukciách, postupov, v rámci kton- ch sa ponuky predkladaj vo
forme elektľonického katal gu.

Podmienky ričasti ďalebo kritériá na vyhodnotenie ponrik, vľátane váhovosti
nie s uvedené v oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v s ťaŽn; ch podkladoch.

oznámenie o vyhlásení Vo, ani sriťažné podklady neobsahujri technické
špecifikácie predmetu zákazky ďalebo zmluvné podmienky.

V oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v sriťaŽnych podkladoch absentuje
detailny popis kritérií na vyhodnotenie pon k ďalebo absentuj pravidlá
uplatnenia kitéľií na vyhodnotenie ponrik' ľesp. pravidlá uplatnenia kritérií síl
upravené nedostatočne, neurčito.

centralizovan činnosť vo verejnom
obstarávaní

Neuvedenie:
- podmienok ličasti v oznámení

o vyhlásení Vo, resp. vo q zve
na predkladanie pon k,

- kritérií na vyhodnotenie pon k
(a váh kritérií) v oznámení
o vyhlásení Vo, resp. vyzve na
predkladanie ponrik alebo
v sriťažn;ch podkladoch

- technick1 ch špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvn ch
podmienok v sliťažn; ch
podkladoch

9

l0

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančné opľavy za porušenie pravidiel a postupov Vo

6 napr. ak je rámcová dohoda uzawetá na obdobie presahujrice 4 ľoky, pričom nejde o vnimočn prípad od vodnení pľedmetom rámcovej dohody
7 napr. ak je rámcová dohoda uzawetá na obdobie presahujrice 4 roky, pričom nejde o vnimočn pľípad od vodnení pľedmetom rámcovej dohody

PIŤroha č. 4 .Zmluvy o poskfuuŕí NFP _ r'ĺnanenJbravy za poruŠenie pravidiel a postupov v
".
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PrtIoha č' 4 Zmluvyo poskyÚnurí NFP _ r'ĺnanenulpravy Za poruŠenie pravi.liel a postupov 

'6!

25%

t0%

zauJemcom
zveľejnené.

neboli
kritériámbo

alebo
alečastiienkam

všetkym
podmkre

poskynuté
informácuce

nebo
dopl uj
pon k

alebo
vyhodnotenie

Vysvetlenie
na

- povinnosť uchádzača mať sklisenosť v danej krajine, regi ne alebo
meste/obci alebo
-povinnosťuchádzačadisponovaťmateriálno_technick; mvybavením v
danej krajine' ľegi ne alebo meste/obci alebo
- pouŽitie kľitérií na vyhodnotenie ponrik, ktoľé sli nezákonné a diskriminačnéa s zaloŽené na neod vodnenej národnej, ľegionálnej alebo miestnej
preferenci i určiq ch hospodárskych subj ektov.

zriadeni
krajine,

kritérií

prípady,

boale

ričasti
vyhlásení

predloženia

o
napr

ienok
od

spoločnosť

podm

adoch,
oznámení

odraden

podkl

eboal

byt'
inačn1ch

uz

mohli

s t'ažn1ich

diskrim

mať

stanoven; ch
v

meste/obci

alebo

boale
ponrik

alebo

alalebo
boli

bjektovsu
pon k

regi ne

emcovtazáuj

vyhodnotenie
nezákonnych

na

keď

predkladanie
hospodárskych

danej

na

d voduz
bo

o

povinnosť

Ide
ponrik
ďale
YOlvyzve

zástupcu

e individuálnesa

uchádzačov,

prípady, bo
splnili

ale
ktorí

vyššie,uvedenJe

zákazky
pon k

q počet

pľedmetna
predložen;1ich

demonštratívny
počet
požiadavky

ktorych
vyšší

ričasti

oIde
predloženy
podmienky

chybajrice pravidlá uplatnenia kritérií na
vyhodnotenie ponlik, resp. pravidlá
uplatnenia kritérií sri upravené
nedostatočne, neurčito

alebo

vysvetlenie alebo dopl uj ce
informácie k podmienkam ričasti alebo
kitériám na vyhodnotenie pon k neboli
poskytnuté všetk1 m záujemcom alebo
neboli zveľejnené

alebo

Nezákonné ďalebo
podmienky časti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie pon k ďalebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v sriťažnych pokladoch alebo
oznámení o vyhlásení Yo/vyzve na
predkladanie pon k, ktoré sri zaloŽene
naneod vodnenej národnej, regionálnej
alebo miestnej preferencii určiq ch
hospodárskych subjektov

diskriminačné

il
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25%

10%

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (tyka sa minimálnych
požiadaviek pre ričely splnenia podmienok ričasti, poziadaviek na predmet
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoľé nesrivisia s preämetom
zákazky, čím sa nezabezpeéí rovnaky prístup pre uchádzačov alebo dané
požiadavky vytváraj 

'neopodstatnené prekážky kotvorenej hospodárskej
s ťaži vo veľejnom obstaľávaní' napr. neprimerané požiadavky viažuce sá
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskynuq ch služieb alebo
uskutočnen; ch stavebn; ch prác pre ričely splnenia technickej alebo odbornej
sp sobilosti.

Technické požiadavky sa v ľámci opisu predm etu zákazky odvolávaj na
konkrétneho qírobcu' q robny postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť
a|ebo miesto p vodu alebo vyroby bez možnosti predloženia ekvivalentu
(okľem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 

'nozné 
určiť/opísať inym

sp sobom) a uvedené pochybenie sa | ka nadlimitn1 ch zákaziek.

iba
ďalebo

situácia

a/alebo le
časti

hodnoten

predmetom

ienky

hospodársky
vyna

podm

edenj
rnecnymjed

lnacne
kritériá

itelhá

diskrim

predložiť

boale

od vodn

zákazky
sp sobil
Je

Je
nre

nezákonné
predmet

ponuku
na

urcene

ze
vky

keďv

vedenáua
alebo

poŽiada
znamenaju,

prípado

ekt

Ide

pon k
subj
zétkazky

minimáln
poŽiadaviek

minimálnych
YO/vyzve

na
ych

slce

ričasti
hlásenívy

ktoré

predloženia

o
napr

od

sa

podmienok

pon k,e

ť!'ka

oznamenr

(

časti

odľadení

v
podkladoch,

byt'

ienok
zákazku

vyhodnoteni

mohli

pre
siÍažn ch

podm

diskriminačnych

na

stanoven; ch
V

bo

la

ale

alebo

ďalebo
ponrik

kľitéri

boli

splnen
požiadaviek

ponrik

alebo
čelypre

zauJemcovla

vyhodnotenie
nezákonn1 ch

zákazky

na

ked'

pľedkladaniena

d vodu
kritéri

urcenre
požiadaviek
predmet

z
pľípadyoIde

pon k
ďalebo

splnenia
napr

alebo

(

hodnoty

otvorenej

v

k

čel

uchádzačov

primerané
pre

pre

su

pľekážky

predpokladanej

nre

vanl

pľístup

eal

vyšku

bstaľáo

požiadaviek
na

rovna\
neopodstatnenéu

zákazky

I'adomohs

vo
vytváraj

nezabezpeč,í

minimálnych

sa
ky

srit'aži

časti

predmetom

ctm

s

),
poŽiadav

suvlsla
neprimeľanosť
podmienok
zákazkv
dané

nezákonné a/alebo diskľiminačné
podmienky ričasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie pon k ďalebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v sriťažnych pokladoch alebo
oznámení o vyhlásení Yolvyzve na
predkladanie ponrik

Iné

2I

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

PríIoha č' 4 Zmluvy o poskyÍnurí NFP _ r'ĺnanensp ravy zaporuŠenie pravidiel a postupov vo1!,
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PrÍIoha č' 4 Zmluvyo poskyfnutí NFP _ rinanenJlb Íavy zaporuŠenie pravidiel a postrrpov .'6!

8 neĺ-ŕka sa postupov zadá.v.ania zákazlq, keď predmet zákazky m že byť upraven y na základern-ŕsledkom rokovaniďdial gu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so
Íäil7ŕ,:ilľ"i,lĺ:'1iľJ"ĺ?ĽŤ,'ľ'ä:i"äľ#läifi:ľff*#:ĺ:L*:tľ 'ää.y-ä;;;;odn. uo.uu.n sp sobom, ttonlte oostutoen1i á áoplnen opis predmetu

5%

10%

5%

5%

označenie,

ričasti

nadlimitnl ch

podmienky

u

bolo
ťka

patent,

ne
sa

ponrik,
volávaj

možnosti

le

od

bez
zákazky

zákazky

pochyben

vyhodnotenie

vyroby
pľedmet

na

ak

obchodné

uvedené

predmetu

alebo

)

kritéľium

postup,
oplsu

prípadov

ek

ako

p vodu

ramcl

sp sobom

v'- robn;ŕ

okem(

zákazi

urcene
sa

mlesto

lnym

bol

bo
vyľobcu,

ale
ekvivalentu

it7opísať

požiadavky

urc
ako

oblasť
konkľétneho

technické
na
typ,
predloženia
mozne
inych

Vyšší počet predloženych pon k sa posudzuje individuálne.

ričasti

bol
splnil

ale
ktorí

vyššie'uveden;e
uchádzačov

J

zákazky
pon k

v1 početvny

predmetna
pľedloŽenych

demonštľatí
počet
požiadavkya

kton-ŕch
vyšší

prípadyoIde
predloŽeny
podmienky

nejasn;1i
informácie

nedostatočn; ,

ponuky,
predložiťich

iť
pre

ovplyvnmozeco
uce

eJ
rozhoduje

časťo
ifikovanej

podkladoch
neobsahuj

kval
resp.

s ťažnych

pnpľavu
ponuku/žiadosť

V

pre
všeobecne,

zákazky

rozhodné
opísan;1i

pľedmetu

rozhodnutie

lsOp
neuľčiq
uchádzačov

umož uj

uskutočnenie

Je

by

na

člen

nle
využiť

zákazky

u
ktory

montážou
alebo

zákazky

a

pričom

alebo
lm

van
luŽby

uchádzač

zadá
s

zákazky

bdodávatel'a,
silťaže

umiestnen

pľl

su

s
pnamo

ene

hodnoty

využiť

z

poskytnutie
spoJ

podmienky
%

na

vykonal

obstarávatel'

resp.

činnosti

možnosť

tilohy

určitého

aJ

zákazky

u

verejn;ŕ
do

zákazky

prác,
aby

iba

zahÍť:ra

podstatné

bmedzujo

bn ch
ktorá

vatel'a

určité

predmetu

stave

sÍtaže

od vodnené,

aby
tovaru,

časť
subdodá

dodávatelbv

dodanie

Podmienky
realizoval
kapacity
dostatočne

na
vyžadoval,
skupiny

elektronického
využitímsstupompo

alebo
podlimitn; m

dodanieoideak
nepostupovalobstarávatel'eľejnyV

Nedostatočne
zákazky8

opísany pľedmet

možnosti použiťObmedzenie
subdodávatelbv

Porušenie zadávať
tovarov

povinnosti
zákazku na

13

14

15
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t0%

5%

ktoré nie s intelektuálnej
obstarávanie použil postup

povahy, bežne dostupn; ch na trhu, ale na
zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo

podlimitn; postup bez využitia elektronického trhoviska (ĺ- ka sa zákaziek,
ktoré boli vyhlásené do 1 .1 l.2017)

trhoviska,
a)

sm.
bné
ods.

pl

vyuŽĺ
s8

I

stave

ss

ods.

prace

alebo
08Is

vebné
rozpore

sta

služby

ebo
resp

al

tovary
ustanoveníms

služby

dostupné
rozpore

tovary

bežnee
ektľonického
n

dostupné

na
postupoval

systém.
bežne

využitím
nle

zákazky
s

na
nákupn;

keď
obstarávatel'

keď
zadával

ny
zvo,

ereJ

ZVO,I

V

pľáce

dynamick

Veľejn; obstarávatel' postupoval
a) ZYo, keď zákazky na nie
elektronického trhoviska' resp. v

v rozpore s ustanovením $ l08 ods. l písm.
bežne dostupné tovary zadával s využitím
rozpore s $ 58 ods. l Zvo, keď na nie bežne

dostupné tovary využil dynamick; nákupn; systém (pozn. bežná dostupnosť
vo vďahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená v kladoq m
stanoviskom ÚVo, z uvedeného d vodu je náročnejšie iosridiť otárkrbežnej
dostupnosti).

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v pľípade, ak bol predložen; vyšší
počet predloženych ponrik uchádzačov. Vyšší počet predloženych pon k sa

e individuálne s ohlhdom na

alebo služieb, ktorych predmetom nie je
intelektuálne plnenie, beŽne dostupn; ch
na tľhu, prostredníctvom elektronického
trhoviska

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné
tovary, služby alebo stavebné práce s
využitím elektronického trhoviska
alebo v ľámci dynamického
nrákupného systému

6I

Pľíloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

PrtIoha č. 4 Zmluvyo poskyŕnutí NFP - Finančnti$pravy za poruŠenie pravidĺel a postupo1, yd!
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PrÍIoha č' 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančn& pravyza poruŠenie pravidiel a postupov vo! -..f

25%

l0%

25%

Pľijímatel' - osoba'. ktoľej verejn;y obstarávatel' poskytne 50%o a menejfinančnych pľostriedkov na aodanié tovaru, uskuto8nenie stavebn; ch prác aposkytnutie služieb 
" \|ľ nezaslal ullzvu na predkladanie pon k minimálnetrom vybranym potenciálnym dodávatelbm v prípade tohio typu zákaziek,resp. neidentifikoval minimálne troch potenciamych dodávateŕov (napľ. cezwebové rozhranie) a nezverejnil u ziu na predkladanie pon k na svojomwebovom sídle a informáciu o zverejneni nezaslal na mailovy kontaktzakazky cko@ v I ad a. gov. sk.

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o qŕnimočn; pľípad, kedy ide ojedinečny predmet zákazky, v d sledku čoho prijímut"ľ'ojouil menej akotroch potenciálnych dodávatel'ov. V;1inimka musí_byt' zo strany pľijímateläriadne zd vodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásé"ĺ^ raiiríy a d kaznebľemeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom tľhu neexistuje viac akol alebo 2 dodávatelia znáša prij ímatel'.

zákaziek
cez

pon k

svoJom
kontakt

hodnotou,
(napľ

na
lovy

nízkou

mal
pon k
vatelbv
s

predkladanie

na

dodá

na

nezaslal

iálnych

wzvu

pľedkladanie

lal

na

pľípade

nen

v
potenc

nezas

zveÍeJ
wzvu

troch

o

emcom

u

zauJ
imálneln

.sk

nezverejnil

obstarávatel)

a
informác

)

nj,

a

vybran; m

lada.gov

vereJ(

tľom

sídle
ľozhranie

neidentifikoval

ímatel'P.ij
minimálne
ľesp
webové
webovom
zakazkycko@v

rozhranie)
pru

osIoviť/identifikovať

na
dvoch
možné

ba
v zvou

lo

s

bo

oslovi

tľhu

ímatel'
webovécez

ak

relevantnom
napr(

na
emcov

prípadoch,

záuj

fikoval
ť chV

pričom
tľoch

identi

mln.

ľesp
uplatní

emcov

sa
pon k,
zauJ

oprava

branych

Finančná
predkladanie
vy

ričasť,
uchádzačov/záujemcov
uchádzačov/záujprrjaté

špecifikácie
co

emcov
nen; ch

technické(
o

zvereJpodlä

zákazky

le

pon lďžiadostí
predmet

ričasťo

postupovalo
vylričen

na

saby
na

alebo

vyhodnotenia

ak

požiadavky
počas
pon Vžiadostí

prijatá,
boli

alebo

ne
bola

prUatle
upravené

alebo

by
by

bol
ričasti

)

časti

následok
ponuky
ponuka

ZA

ienkyPodm

malo
ktorych
ktorych

minimálne troch vybran; ch
záujemcov / potenciálnych
dodávatelbm, ktorí sli oprávnení dodať
predmet zákazky, v pľípade zákazky snízkou hodnotou alebo zákažky
zadávanej osobou, ktorej veľejny
obstanávatel' poskytne 50oÁ a rn.n";
finančnych prostriedkov na dodanié
tovaru, uskutočnenie stavebn;1ich prác a
poskytnutie služieb z NFP._ ak
prijímatel' nezverejnil vyzvu na
predkladanie pon k na svojom
webovom sídle a informáciu o
zverejnení nezaslal na mailovy kontakt
zakazky cko@ v I ada. gov. s k

na predkladanie
neidentifikovanie

Nezaslanie u zW
ponlik alebo

špecifikácie) boli upravené po otvoľení
pon lďžiadostí o časť

naky
technické(

požiadavalebo
zákazky

ričastiPodmienky
predmet

alebo

t7

čast't'ilďžiadostí o

t8
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25%

t0%

Podmienky ričasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technickéšpecifikácie) boli vyhodnotené u .orpo.. s oznámením o vyhlásení verejnéhoobstarávaniďv zvou na pĺedkladanie pon k a s täžnymi podkladmi, čo maloza následok prijatie pon lďžiadostí o rĺčasť *r'aá'""ĺ""liĺ":"."ov, ktorychponuky by neboli pľijaté alebo vylričenie uchádz ačovlzáujemcov, ktoq1ich
ľgnu|<u.bľ bola prijatá,.ak by 

'" 
poštupoualo podl'a;"."j;'.')'"h podmienokričasti alebo poŽiadaviek na predmet ziuazl<y.

ľ:č::.hodnotenia polrik uchádzačov lzáujemcov boli uplatnené doplriuj cekritériá na vyhodnotenie pon Vkritériä na vyber obmedzeného počfuzáujemcov v užšej s ťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhláseníverejného obstarávaniďqŕ zve napredkladanie ponrik 
" 
.,Ii;;);'h podkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky malidiskriminačny charakter založén,na nrároánej, ."gĺonain"i_"i.o" miestnejpreferenci i určitych hospodárskyc-h subj ektov.

(pľípadnekritérií

urcenle

na

na
váhy
užšejv

následok
stithžn mi

kritéria

alebo

za
a

emcovzáuj

malo

dodržané

co
obstarávaniďu!,rve
podkritériá

počtu
boline

verejného

uchádzača.

podkladoch,
oznámením /vyzvou

obmedzeného

vyhlásenío

vyber

spešného

s ťažn1ch
rozpoľe

na
Iatnenie

v
v

up

bo

na
oznámení

ale
v

vne

pon k

pon k

pon lďkritériá

pon k

pravidlá

nesprá

bo
definované

ale

hodnoteniaPočas
vyhodnotenie
s ťaži
kritéľií)
predkladanie
vyhodnocovanie
podkladmi

Podmienky časti alebo požiadavky napľedmet zákazky (technické
špecifikácie) uolĺ vyhodnotené
v rozpore s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávaniďq zvou na
prďkladanie pon k a suťažn,mi
podkladmi

rozpore s kľitériami na vyhodnotenie
pon lďkritéľiami na q ber
obmedzeného počtu záujemcov u uzs..j
s ťaži a pravidlami na ich uplatnenie]
ktoré boli zverejnené v oznámení o
vyh I ásení verej ného obstaráv aniď vy zv e
na.pĺedkladanie pon k a sriťažn;1ich
podkladoch

Vyhodnocovanie ponrik uchádzačov na
základe doplrĺujricich kritérií na
vyhodnotenie pon k/kritérií na q ber
obmedzeného počtu záujemcov u uzs";sitaŽi, ktoľé neboli zverejnené
v.oznámení o vyhlásení verejného
obstarávaniďuyzve na predkladanie
pon k a srit'ažn; ch podkladoch

V vuchádzačovpon k

alebo

t9

Príloha č' 4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

-" PríIoha č. 4 Zmluvyo poskyľnutí NFP _ rĺnanerspravy za poruŠenie pravidiel a postupolo '..t
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PrtIoha č. 4 Zmluvyo poskytnutí NFP - r'ĺnaneräp ravy zaporušenie pravidiel a postupov vd'
Strana 14

z5%

finančná oprava m že byť
zníŽená na l0 % alebo
5 % vzávislosti od
závažnosti porušenia.

r00 %

25%

25%

Počas hodnotenia ponrik uchádzačov lzáujemcov boli uplatnené dopl uj ce
kľitériá na vyhodnotenie ponlilďkritériä na rn- beľ obmedzeného počtu

záujemcov v užšej stÍaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
vereiného obstarávaniďv zve na predkladanie ponrik a suťažnych podklado

Napr. nepožiadanie uchádzaéa/ záujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazuj cich splnenie podmienok časti, ak z predloŽenych dokladov
nemoŽno pos diť ich platnosť alebo splnenie podmienky časti.

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie
poŽiadaviek na pľedmet zäkazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie
mimoľiadne nízkej ponuky.

UmoŽnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niekton- m

záujemcom.

Nezas lanie oznámeĺia o vys ledku vyhodnotenia pon k niektorym záuj emcom,

ktoľí boli vyhodnotení ako nerispešní.

Veľejn; obstarávatel' opakovane v určenej lehote nepredložil kompletn
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

Dokumentácia k postupu zadävania zákazky je nedostatočná na posridenie' či
ponuky/žiadosti o časť boli správne vyhodnotené, čoje v rozpore s princípom

transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia pon k neexistuje alebo proces

t kajrici sa konkrétneho pľidelbvania bodov pre každn ponuku je
nej asnyinedostatočny z hl'adiska tľansparentno sti alebo neexi stuj e.

Verejn obstaľávatel' umožní uchádzaéovilzáujemcovi modifikovať (zmeniť)
jeho ponukďžiadosť o ričasť počas hodnotenia pon lďŽiadosti o časť, čo má

za následok prijatie ponuky/žiadosti o časť tohto uchádzaéďzáujemaĺ

Vo veľejnej s ťaži alebo uŽšej sliťaži verejn obstarávatel' rokuje
s uchádzačmilzáujemcami počas hodnotiacej fáry, éo vedie k podstatnej

modifikácii zmene v oznamenl

Nedodržiav anie zásady transparentnosti
a/ a|ebo rovnakého zaobchádzan ia počas
postupu zadávania zákazky (tento typ
porušenia je možné uplatniť iba
v prípade, ak identifikované zistenia nie
je moŽné ani na zák|ade anal gie a

propoľcionality priradiť k in m typom
porušenia podl'a tejto prílohy č. l)

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu
zákazky alebo ch; baj rica dokume ntäcia
alebo jej časť

Rokovanie v priebehu s ťaže alebo
modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia pon k

20

I2

22
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančnéopravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

2s%

25%

2s%

V rámci zadávania. koncesie verejny obstaľávatel, umoŽníuchádzačov i/ záujemco'v ipoeu. .oĹouania ieniť predmet zákazky,kľitériá navyhodnotenie ponrik 
*{ t"i 

Ľ"'d'l,"nWÁaarunia koncesie, na ziíklade čohoj e zadaná kon ces i a tom uto uchádzae ovi)|zĺĺuj emc ovi.

o vyhlásení
v s t'ažnych

verejného o
podkladoch. boalepon kpredkladaniena

nepožiada
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Ide o prípady, ked' zmenou zml

ľnlona e.4 Lmlwy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

Pltloha č' 4 Zmluvy o poskytnuÚí NFP - Finane$pravy za porušenie pravidiel a postupo' uCG

7,árove ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
r'11covej dohody alebo koncesnej zmluvy podlä $ 18 ods. 1 písm. a) a písm.
d) ZVo, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKo č. 12 (kaiitola
8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZVo.

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podlä $ 18
ods. l písm. b)zvo alebo podl'a $ l8 ods. 1 písm. c)ZYo,alezáiove jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k nav'_ šeniu hodnoty plnenia o viac ako
50 oÁ z hodnoty p vodnej zmluvy, ľámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finančná oprava sa v prípade zátkaziekrealizovan ch podl'a ZVo neuplat uje,
ak

Ide aj o prípady, keď uzavľetá zmluva,
zmluvaje v ľozpore so sliťažn; mi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou rispešn; m uchádzačom alebo uchádzačmi
a prípady, keď bol zníženy rozsah zákazky.

a) ak hodnota všetk] ch zmien je niŽšia ako finančn limit pre nadlimitnťl
zákazku azárove je nižšia ako

b) l5 % hodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku
na uskutočnenie stavebn; ch prác,

c) l0 % hodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluŽby, alebo

d) 10 % hodnoty p vodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa zárove nesmie meniť charakteľ zmluvy, ľámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cielbm vyhnriť sa pouŽitiu
postupov podlä ZVo.

rámcová dohoda alebo koncesná
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Prtloha č. 4 Zmluvyo poskyfuuŕí NFP _ r'ĺnanersp ravy zaporušenie pravidiel a postupov vp
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