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Predmet Oznámenia:
Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SO“) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.04.2015, uzavretej
s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Operačný
program Kvalita životného prostredia, v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 verzia č. 6 (ďalej len
„Systém riadenia EŠIF“) a zmenu právnych predpisov Slovenskej republiky týmto vydáva zmenené
znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
Oznámenie sa vydáva v zmysle čl. 6 odsek 6.2 písm. b) Zmluvy o poskytnutí NFP. Oznámenie je
záväzné pre všetkých prijímateľov, s ktorými bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP v rámci
nasledovných výziev:
Prioritná os
Prioritná os 1
Prioritná os 1
Prioritná os 1
Prioritná os 1
Prioritná os 1
Prioritná os 1
Prioritná os 1

Kód výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2016-10
OPKZP-PO1-SC111-2016-11
OPKZP-PO1-SC111-2016-15
OPKZP-PO1-SC111-2016-16
OPKZP-PO1-SC142-2015-4
OPKZP-PO1-SC123-2015-8
OPKZP-PO1-SC121-122-2015

S cieľom zabezpečiť súlad Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia so zmenou znenia Systému riadenia EŠIF došlo zo strany SO k zmene Prílohy č. 1 Všeobecné
zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nasledovným
spôsobom a v nasledovných ustanoveniach:
I.

II.

v celom texte Všeobecných zmluvných podmienok sa pojem
pojmom „ITMS 2014+“

„ITMS2014+“ nahrádza

článok 1 ods. 2 písm. a) bod (iii) sa mení takto „Implementačné nariadenia, ktorými sú
jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;“

III.

článok 1 ods. 2 písm. b) bod (viii) sa mení takto „Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,“

IV.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Aktivita“ mení takto „súhrn činností realizovaných
Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného
obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.
Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie
hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené
vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle
Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu
konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre
Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii
ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických

prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem
Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;“
V.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Centrálny koordinačný orgán alebo CKO“ mení
takto „v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej
správy určeným § 6 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú
koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných
fondov v rámci Partnerskej dohody;“

VI.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Certifikácia“ mení takto „potvrdenie správnosti,
zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri
realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu;“

VII.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Certifikačný orgán alebo CO“ mení takto „národný,
regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom
za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu
a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov,
vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej
komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv)
s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií
SR;“

VIII.

v článku 1 odsek 3. sa v rámci definície pojmu „Finančné ukončenie Projektu“ písm. a)
mení takto „Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom
alebo svojím zamestnancom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a“

IX.

v článku 1 odsek 3. sa pojem „IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+“ nahrádza
pojmom „IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS 2014+“

X.

v článku 1 odsek 3. sa v rámci definície pojmu „Kontrolovaná osoba“ mení takto „osoba,
u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a
finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu
o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;“

XI.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Merateľné ukazovatele Projektu“ mení takto
„záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných
aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu
a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP.
Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie
do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie
a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu
a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu.
Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni
Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu
Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve

o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia
„s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu
s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;“
XII.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku“
mení takto „Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska
dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať
za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;“

XIII.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom“
mení takto „Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné
externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie
plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej
miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou
sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;“

XIV.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Neoprávnené výdavky“ mení takto „výdavky
Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so
Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do
skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako
„OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu,
alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14
VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel
a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na
úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku
finančnej opravy.“

XV.

v článku 1 odsek 3. sa v rámci definície pojmu „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo
OVZ“ vypúšťa bod vi)

XVI.

v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Podstatná zmena Projektu“ dopĺňa pojem
„Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem“ a jeho definícia
v nasledovnom znení „predstavuje zmenu v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá
spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 10% a viac oproti plánovanej hodnote Miery
finančnej medzery;“

XVII.

v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Predmet Projektu“ dopĺňa pojem
„Preklenovací úver“ a jeho definícia v nasledovnom znení „peňažné prostriedky
poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na
preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej
názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;“

XVIII.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Realizácia aktivít Projektu“ mení takto „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 vyjadriť vecnú
stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;“

XIX.

v článku 1 odsek 3. sa vypúšťa pojem „Správa o zistenej nezrovnalosti“ a jeho definícia

XX.

XXI.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Štátna pomoc alebo pomoc“ mení takto „akákoľvek
pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných
zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo
hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov
tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo
význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna
pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo
z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez
ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu
Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje
podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt
súkromného práva;“
v článku 1 odsek 3. sa vypúšťa pojem „Účtovný doklad“ a jeho definícia

XXII.

v článku 1 odsek 3. sa pojem „Udržateľnosť Projektu“ nahrádza pojmom „Udržateľnosť
Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)“

XXIII.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu“
mení takto „predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít
Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie
uvedené podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/ dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to
vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa
preukazuje najmä:
(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo
môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť
kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi
Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej
Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je
Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľnú vec, právo alebo iná
majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou
osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu
projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia
do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú
alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu;
Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do
riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným
spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so
súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti
o NFP,
alebo pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu,
predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo
k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je
dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený
v čestnom vyhlásení.

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

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Verejné obstarávanie alebo VO“ mení takto
„postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016 v súvislosti s výberom Dodávateľa;
ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy
obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny
poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;“

XXV.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Verejnoprávny subjekt“ mení takto „každý subjekt,
ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek
na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé
európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008
Z. z. v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej
spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt
alebo subjekt súkromného práva;“

XXVI.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo
Výzva“ mení takto „východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na
základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP
Poskytovateľovi; určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2
ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie v prípade tzv. národných projektov v zmysle
§ 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §
28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;“

XXVII.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Začatie Verejného obstarávania/obstarávania
alebo začatie VO“ mení takto „nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu
uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:
a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex ante kontroly, ak je takáto kontrola
vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex ante kontrola sa za
začatie Verejného obstarávania považuje:
(v) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
(vi) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk
na zverejnenie, alebo
(vii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;“

XXVIII.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO“
mení takto „zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;“

XXIX.

v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o
VO“ dopĺňa pojem „Zákon č. 25/2006 Z. z.“ a jeho definícia v nasledovnom znení „zákon
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(účinný do 17.04.2016);“

XXX.

v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Zákon č. 25/2006 Z. z.“ dopĺňa pojem „Zmena
podmienok pre projekty generujúce príjmy“ a jeho definícia v nasledovnom znení „zmena,
ktorá nastáva v prípade:
a)
ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení
žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov
na základe monitorovacích správ alebo
b)
dochádza k zmenám v tarifnej politike;

XXXI.

v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Zmena podmienok pre projekty generujúce
príjmy“ dopĺňa pojem „Zmluva o úvere“ a jeho definícia v nasledovnom znení „je pre
účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany
Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou,
predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:
a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie
súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu
a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu,
alebo
b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom
a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu
a na účel podľa odrážky vyššie.“

XXXII.

v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Žiadosť o platbu alebo ŽoP“ mení takto „písomný
dokument (zaslaný v listinnej podobe, alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným
elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou
pečaťou), ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je
Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t. j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS 2014+;“

XXXIII.

článok 2 odsek 5. sa mení takto „Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod
vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť
infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov, resp. 3 rokov v prípade MSP od
Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu
Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP
alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle
predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1
všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.“

XXXIV.

článok 3 odsek 1. sa mení takto „Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku
služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je
povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého
zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti,
efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.“

XXXV.

XXXVI.

v článku 3 sa za odsek 1. vkladá odsek 2. v nasledovnom znení „V závislosti od
preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona
o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne
začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte
uvádzané v zátvorke.“
v článku 3 sa pôvodné odseky 2. až 7. prečíslujú na odseky 3. až 8. .

XXXVII.

článok 3 odsek 3. (pôvodne 2.) sa mení takto „Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní
zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít
Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky,
ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa
ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku
nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel
upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č.
25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2) a v Príručke k procesu verejného obstarávania.
Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č.
25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF
(3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel
upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č.
25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2).“

XXXVIII.

článok 3 odsek 4. (pôvodne 3.) sa mení takto „Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi
dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom
rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj
inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak
je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi
túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa
predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ
Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí
NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe,
pričom časť dokumentácie je povinný predložiť aj cez ITMS 2014+. Určenie dokumentácie,
ktorá má byť predložená elektronicky a dokumentácie, ktorá má byť predložená písomne, je
predmetom úpravy v Príručke k procesu verejného obstarávania. Minimálny rozsah
dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom
dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z.
z. ), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých
prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 ods. 1 písm. d) a písm. e) zákona o VO.
V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov, je povinnosťou prijímateľa predložiť cez ITMS
2014+ iba ponuku úspešného uchádzača. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky
uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade
zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou,
pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne
s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt
a predmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného
vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej
elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná

s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných
postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie
vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku
VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania
čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží
vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od
dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie
podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie
povinnosti Prijímateľom.“
XXXIX.

článok 3 odsek 5. (pôvodne 4.) sa mení takto „Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona
o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v
príslušnej verzii a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly
obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným úkonom
zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako
verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č.
25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto
Zmluvy, Právnych dokumentov a základných pravidiel a postupov VO. Rovnako nie je
výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá
výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch,
ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z.
z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté
právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho
auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať
z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich
kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditu, a to napríklad v dôsledku aplikácie
postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu
pre verejné obstarávanie, rozhodnutí Súdneho dvora EÚ alebo Právnych dokumentov alebo
komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej
kontroly/auditu, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditu uplatniť
v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov
stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní
zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa
osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný
od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení
právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO,
porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z.
z.) alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best
practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení
Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto
Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto
vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde
k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.“

XL.

článok 3 odsek 6. (pôvodne 5.) sa mení takto „Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7
Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní
zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje, podľa metodického

pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre
Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP
neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať
Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp.
v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa
metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú
prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre
prijímateľa, ktorú vydáva Poskytovateľ.“
XLI.

v článku 3 odsek 7. (pôvodne 6.) sa mení takto „Finančnú kontrolu pravidiel a postupov
stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od
fázy/etapy časového procesu VO ako:
a) Prvú ex ante kontrolu pred vyhlásením VO,
b) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
c) Štandardnú alebo následnú ex post kontrolu,
d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.“

XLII.

článok 3 odsek 8. (pôvodne 7.) sa mení takto „Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní
zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ
v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
a) Štandardnú ex post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.“

XLIII.

v článku 3 sa za odsek 8. (pôvodne 7.) vkladá nový odsek 9. v nasledovnom znení „V prípade
druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená
spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je
povinný doručiť Poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že
Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi spolu
s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania.
Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly,
resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť
Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.“

XLIV.

v článku 3 sa pôvodné odseky 8. až 25. prečíslujú na odseky 10. až 27. .

XLV.

článok 3 odsek 10. (pôvodne 8.) sa mení takto „Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú
kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych
lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa
na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa
lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Rovnako sa lehota na výkon finančnej kontroly
VO prerušuje v prípade podania námietok, resp. plynutia lehoty na podanie námietok proti
návrhu správy z kontroly. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania
výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov
alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon kontroly VO.“

XLVI.

článok 3 odsek 11. (pôvodne 9.) sa mení takto „Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených
prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly VO predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty
bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí
NFP.“

XLVII.

článok 3 odsek 12. (pôvodne 10.) sa mení takto „Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených
prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného
podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od
tohto momentu sa lehota na jej výkon prerušuje. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne
informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.“

XLVIII.

článok 3 odsek 14. (pôvodne 12.) sa mení takto „Poskytovateľ v závislosti od typu
vykonávanej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov:
a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác
do financovania v plnej výške,
c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác
do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania
služieb, tovarov a stavebných prác,
e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných
prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex ante finančná oprava),
f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných
prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex post
finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO;
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom10 VZP,
g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných
prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex post
finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde
o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.“

XLIX.

článok 3 odsek 15. (pôvodne 13.) sa mení takto „V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi
Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú
správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania
služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty
alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej
kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného
úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO), môže byť
považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj
na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex ante finančnú opravu.“

L.

článok 3 odsek 16. (pôvodne 14.) sa mení takto „Zmluvné strany sa v závislosti od typu
Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných
režimoch kontroly VO:
a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie
a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené
záverom z kontroly uvedeným v ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ
opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže
Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej
vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní
zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet
obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo
v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe

z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto
písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy
z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO
na ex ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky
podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu
Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete
tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex ante kontrolu podľa ods. 6 písm.
a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný
dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o
verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly
od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému
(t.j. v poradí druhému, resp. v zmysle druhej vety tohto písmena ďalšiemu) VO nebudú
závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde
o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto
článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 3 tohto článku VZP.
b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky na
tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 14
písm. b) alebo e) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto
VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade ak bola vo Výzve uvedená ako podmienka poskytnutia
príspevku povinnosť mať vyhlásené VO na všetky oprávnené výdavky, ktoré budú realizované
dodávateľsky, totožnosť predloženého VO na kontrolu sa overí prostredníctvom značky, pod
ktorou bolo zverejnené vo vestníku ÚVO. Pokiaľ značka, pod ktorou bolo zverejnené VO v rámci
konania o žiadosti a značka, pod ktorou bolo zverejnené predložené VO na kontrolu nebudú
totožné, predložené VO sa bude považovať za opakované VO.“
LI.

článok 3 odsek 17. (pôvodne 15.) sa mení takto „Prijímateľ si je vedomý, že porušenie
pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex ante kontroly pred vyhlásením VO
uvedené v kapitole 3.3.7.2.1 Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP,, ovplyvňuje
možnosť určenia ex ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie
ex ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek,
ktoré sú Poskytovateľom určené.“

LII.

článok 3 odsek 18. (pôvodne 16.) sa mení takto „Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci
záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do
uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť
v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií
odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo
iných postupov.“

LIII.

článok 3 odsek 19. (pôvodne 17.) sa mení takto „Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky
vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude
ukončená finančná kontrola VO zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex ante
finančná oprava.“

LIV.

článok 3 odsek 20. (pôvodne 18.) sa mení takto „Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie
postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona
o VO (§ 96 zákona č. 25/2006 Z. z.), tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda
v súlade s článkom 4.3. a 15.1.2 Obchodných podmienok elektronického trhoviska účinnosť
schválením verejného obstarávania zo strany poskytovateľa. Za moment schválenia verejného
obstarávania sa rozumie ukončenie výkonu finančnej kontroly verejného obstarávania, resp.
dátum zaslania správy z finančnej kontroly verejného obstarávania v zmysle § 22 odsek 6
zákona o finančnej kontrola a audite. Pri výkone základnej finančnej kontroly verejného
obstarávania (finančná kontrola verejného obstarávania, ktorá sa vykonáva pred podpisom
zmluvy o NFP) podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite použije poskytovateľ postup ako
pri finančnej kontrole verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný preukázateľne oznámiť
nadobudnutie účinnosti zmluvy Dodávateľovi najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni
doručenia správy z finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa“

LV.

článok 3 odsek 21. (pôvodne 19.) sa mení takto „Prijímateľ si je vedomý svojich povinností
zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade
identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12
zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych predpisov SR alebo postupov
upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej
verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má Poskytovateľ uplatňovať pri nedodržaní pravidiel
a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu
konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.“

LVI.

článok 3 odsek 23 (pôvodne 21.) sa mení takto „V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
a) nedodržanie pravidiel a postupov VO a/alebo
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR
a z právnych aktov EÚ a/alebo
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov,
z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo
iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa
vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,
to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným
uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky,
ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu
výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli
vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na
dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa
ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú
obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

LVII.

článok 3 odsek 24 (pôvodne 22.) sa mení takto „V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
a) nedodržanie pravidiel a postupov VO a/alebo
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR
a z právnych aktov EÚ a/alebo
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov,
z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného
orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre
Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce
z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou
oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré
vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z finančnej kontroly VO), Poskytovateľ
nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je
povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa
stav konvaliduje prostredníctvom ex ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex ante finančnej
opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ v
zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré
má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania
a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex ante finančnej
opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom.
Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky
zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex ante finančnej opravy. V prípade
uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác
medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov
do financovania a ex ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne,
ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.“
LVIII.

článok 3 odsek 26. (pôvodne 24.) sa mení takto „Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre
žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú
dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO
špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku
v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO
na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa
vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO.“

LIX.

článok 4 odsek 3. sa mení takto „Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu
predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,výročná“) za obdobie
kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým
rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom
,,výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí
NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá
monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie
hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od
Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.“

LX.

článok 4 odsek 4. sa mení takto „Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie
aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu
s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) predložiť Poskytovateľovi
monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Monitorované obdobie
monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred
nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít
Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie
hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou
Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu
správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP.“

LXI.

článok 4 odsek 5. sa mení takto „Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné
monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov, resp. 3 rokov v prípade MSP od Finančného
ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať
Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ
predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia
monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia
Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného
obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa
Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých
12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.
Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v
prípadoch, ak:
a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia
Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade
súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s
článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí
NFP s finančným dopadom.“

LXII.

v článku 4 sa vypúšťa pôvodný odsek 6. a pôvodné odseky 7. až 13. sa prečíslujú na odseky
6. až 12.

LXIII.

článok 4 odsek 7. (pôvodne 8.) sa mení takto „Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne
informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo
správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť,
o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných
kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na
realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný
informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu,
reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej
ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú.
Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení
nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa
na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.
Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií
poskytovaných Poskytovateľovi.“

LXIV.

článok 4 odsek 8. (pôvodne 9.) sa mení takto „Monitorovacie správy Projektu a informácia
zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha
výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti
o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou
administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole
a audite.“

LXV.

článok 4 odsek 11. (pôvodne 12.) sa mení takto „O zmene podmienok pre projekty generujúce
príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať
Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP
v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy
je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti
o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia
Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou
monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa čl. 61 ods. 6 všeobecného
nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá
Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou
správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré
vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné
alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť
deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj
vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty
generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR,
sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.“

LXVI.

článok 5 odsek 2. sa mení takto „Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti
informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými
štandardmi;
b) odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich
označení: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja a KF – Kohézny fond; ak je Projekt
financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ
nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na
príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z
...... “, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
c) logo príslušného OP.“

LXVII.

článok 5 odsek 9. sa mení takto „V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia
odseku 2 písm. b) a písm. c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných
predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba
znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa
neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných
prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov
nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.“

LXVIII.

článok 5 odsek 10. sa mení takto „Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch
a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre
verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich
účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a) až c) tohto
článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ
zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné
a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné
označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.“

LXIX.

článok 5 odsek 11. sa mení takto „Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické
požiadavky napr. na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie

podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie
v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.“
LXX.

článok 5 odsek 12. sa mení takto „Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť
grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre
informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO č. 16 na programové
obdobie 2014 – 2020.“

LXXI.

článok 6 odsek 1. písm. b) bod (i) sa mení takto „bude používať výlučne pri výkone vlastnej
činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre
zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku
nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,
pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,“

LXXII.

článok 6 odsek 1. písm. b) bod (ii) sa mení takto „ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do
svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu
aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona
o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii
výnimiek podľa bodu (i) vyššie,“

LXXIII.

článok 6 odsek 2. písm. c) sa mení takto „zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane
záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2
zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných
vzťahov s Financujúcou bankou;“

LXXIV.

článok 8 odsek 1. sa mení takto „Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade
so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas.
Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít
Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri
Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie
podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich
z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. “

LXXV.

v článku 8 odseku 2. sa prvý odstavec mení takto „Deň Začatia realizácie hlavných aktivít
Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3
Zmluvy o poskytnutí NFP), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od
začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných
aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie
hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy
o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných
aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
Nepredloženie Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu v stanovenej lehote môže
byť zo strany Poskytovateľa považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

LXXVI.

článok 8 odsek 6. písm. g) sa mení takto „v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu
auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 12 ods. 1 VZP a zistenia počas
prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné

pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti
Prijímateľom,“
LXXVII.

článok 9 odsek 4. písmeno b) bod iii) sa mení takto „nesplnenie alebo porušenie podmienok
poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre
schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna
podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom,
ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,“

LXXVIII.

článok 9 odsek 4. písmeno b) bod iv) sa mení takto „porušenie oznamovacej povinnosti
Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ
neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné
porušenie zmluvy alebo ak má tak závažný negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu,
Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ho nemožno
napraviť,“

LXXIX.

článok 9 odsek 4. písmeno b) bod v) sa mení takto „poskytnutie nepravdivých
alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP
počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v čase od podania žiadosti o NFP
Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal
dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti
s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov
nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých
informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia
výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,“

LXXX.

článok 9 odsek 4. písmeno b) bod ix) sa mení takto „porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej
stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob
jeho realizácie alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide
najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa,
ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri
použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, alebo nedodržanie skutočností, podmienok
alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,“

LXXXI.

článok 9 odsek 4. písmeno b) bod x) sa mení takto „porušenie záväzkov týkajúcich sa
obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo
Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli
vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany
Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF;
porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom
Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle § 46 zákona o príspevku
z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy
dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo
úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom
postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán
uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či
Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej
súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas

trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného
štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok
predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany
Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,“
LXXXII.

článok 9 odsek 4. písmeno b) bod xi) sa mení takto „ak Prijímateľ v rozpore s príslušnými
odsekmi článku 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa
proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu,
najneskôr do 10 pracovných dní po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo
iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo
nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy
z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, resp. od doručenia
súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky; alebo nezačne VO alebo iný spôsob
obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo
od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO.“

LXXXIII.

v článku 9 odsek 4. písmeno b) bod xiii) sa na konci vypúšťa duplicitná čiarka

LXXXIV.

článok 9 odsek 4. písmeno b) bod xv) sa mení takto „také konanie alebo opomenutie konania
Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v
zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou
aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť
v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,“

LXXXV.

článok 9 odsek 4. písmeno b) bod xviii) sa mení takto „porušenie článku 4 odsek 6 druhá
veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,“

LXXXVI.

článok 10 odsek 1. písmeno c) sa mení takto „vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti
uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej
disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma
neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený
NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho
časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,“

LXXXVII.

článok 10 odsek 1. písmeno d) sa mení takto „vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti
s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez
ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie
znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b),
c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP;
vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok
poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak
Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto
článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety
§ 31 ods. 7 Zákona č. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR
podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,“

LXXXVIII.

v článku 10 odsek 1. sa vypúšťa pôvodné písmeno e) s jeho znením a pôvodné písmená f)
až k) sa prečíslujú na písmená e) až j)

LXXXIX.

článok 10 odsek 2. sa mení takto „V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku
1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku
nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého
príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. g) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje
vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná
závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po
roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez
verejnú časť ITMS 2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo Čistého príjmu
najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom
bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom
a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu
výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi
Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky
generovaný systémom ITMS 2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS 2014+. Ak Prijímateľ
vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia
odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne
a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade
povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. i)
tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov
3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.“

XC.

článok 10 odsek 3. sa mení takto „Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených
v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti
stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS
2014+. Záväzné uplatnenie nároku poskytovateľa za sumu vrátenia NFP na základe odoslanej
ŽoV zodpovedá zverejneniu ŽoV poskytovateľom vo verejnej časti ITMS 2014+, o čom je na
e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prijímateľ informovaný automaticky generovanou
notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS 2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku
NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný
vrátenie vykonať. “

XCI.

článok 10 odsek 4. sa mení takto „Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený
v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS 2014+. Deň
doručenia vo verejnej časti ITMS 2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný
dlžníkovi“ v systéme ITMS 2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej
časti ITMS 2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe
zúčtovania Poskytovateľom povolenej Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť
najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo
dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých
bol NFP poskytnutý, príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej
disciplíny) alebo
b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých
bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov
verejného obstarávania) alebo
c) postupuje podľa § 41 ods. 2 až 4 alebo § 41a ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo

d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní
pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).“
XCII.

článok 10 odsek 8. sa mení takto „Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového
opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v prostredníctvom
ITMS 2014+.“

XCIII.

článok 10 odsek 10. sa mení takto „Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie
NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa
Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o
príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa,
Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9
tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním
vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa
toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú
primerane. Tento odsek sa neuplatní pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou
organizáciou.“

XCIV.

v článku 10 sa za odsek 11. vkladá nový odsek 12. v znení „V prípade vrátenia NFP alebo
jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi
Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS 2014+ (z dôvodu
evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ
uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS 2014+, ktorý je
dostupný vo verejnej časti ITMS 2014+.“

XCV.

v článku 10 sa pôvodné odseky 12. a 13. prečíslujú na odseky 13. a 14.

XCVI.

článok 12 odsek 1. písm. c) sa mení takto „Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,“

XCVII.

článok 12 odsek 1. písm. d) sa mení takto „Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad
vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,“

XCVIII.

článok 12 odsek 2. sa mení takto „Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa
a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných
výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie
s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku
Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a
ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je
vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a to najmä formou administratívnej
finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú
kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo
finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi
návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený
podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom,
navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení

opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej lehote)
zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá
obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.“
XCIX.

článok 12 odsek 8. sa mení takto „Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí
akejkoľvek kontroly osobami podľa ods. 1 tohto článku odlišnými od Poskytovateľa a súčasne
mu oznamovať zistenia osôb podľa odseku 1 tohto článku. Plnením informačnej povinnosti
Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti.
Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom
v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu
v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň
povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak
nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež
o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente
z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 7 prvá veta
VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam
uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu
čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.“

C.

článok 12 odsek 9. sa mení takto „Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1
tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku
1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností,
bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú
Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi
predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich
kontrol/auditov, pričom tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti
plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov.
Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku
vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je
dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.“

CI.

názov článku 13 sa mení takto „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE
MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY“

CII.

v článku 13 odsek 1. sa prvý odstavec mení takto „Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu
pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie
poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych
dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne
prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom,
ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky
poskytovateľom od prijímateľa.“

CIII.

článok 13 odsek 1. pododsek 1a písm. e) bod (ii) sa mení takto „v prípade spolufinancovania
Projektu zo strany Financujúcej banky súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ
žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, a výšky pohľadávky Financujúcej banky, ktorá sa
automaticky neznižuje vyplácaním NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle

pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi
zastupujúcimi Slovenskú republiku (t. j. v prípade iných úverov ako je Prekleňovací úver).“
CIV.

článok 13 odsek 1. pododsek 1a písm. h) bod (ii) sa mení takto „Prijímateľ má zabezpečené
financovanie Projektu z úveru poskytnutého Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových
oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná
prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje na
zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký
záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva
Poskytovateľa sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
(1.) Financujúca banka zriadi záložné právo ako veriteľ prvý v poradí (t. j. ako prednostný
záložný veriteľ). V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ
druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za
účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo
Zmluvy o úvere.
(2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva
v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom 10 VZP.
(3.) Zmluvné strany sa dohodli, že:
(a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
(b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
(c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia splatením
úveru alebo dohodou, alebo
(d) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy
o úvere,
ktoré:
(i.) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu
Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
(ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti
Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo sumy
všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na
základe výzvy Poskytovateľa,
predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu
smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy,
v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP
a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
(4.) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom
Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným
označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v
Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
(5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov
a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých
medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP,
vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej
banke.
(6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom
nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF.“

CV.

v článku 13 odsek 2. sa prvý odstavec mení takto „Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku,
ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva,
patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť, pokiaľ z Výzvy
alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:“

CVI.

článok 13 odsek 2. bod (iv) sa mení takto „Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú
poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené,
najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci
doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je
Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak,
aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti
poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,“

CVII.

článok 13 odsek 5. písmeno a) sa mení takto „neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu,
správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku
4 ods. 2 až 5, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,“

CVIII.

v článku 13 odsek 5. sa posledný odstavec mení takto „Zmluvné strany dojednali za uvedené
porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ
oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b), c)
alebo d) tohto odseku vo výške 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia
porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP
uvedenej v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti
nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy
o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie
povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta, a Prijímateľ uvedenú povinnosť
nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre
Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody
spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.“

CIX.

článok 14 odsek 1. písm. a) sa mení takto „vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu
(od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít
Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci
oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a boli
uhradené najneskôr do 31. decembra 2023;“

CX.

článok 17a odsek 9. sa mení takto „Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného
nariadenia,
a to
najmä
kontrolu
správnosti
nárokovaných
finančných
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o
platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom
a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich
uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve
Prijímateľa, aby ju doplnil alebo opravil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na
doplnenie alebo opravuje možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy
z kontroly/návrhu správy z kontroly). Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi prerušenie
plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia. Lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom

prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ
považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite
vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ
je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie/opravu/overenie niektorých
skutočností na mieste/overenie u ďalších osôb, bude vyčlenená do predmetu samostatnej
kontroly. Ak z doručenej Žiadosti o platbu Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú
kontrolu, lehota, ktorá uplynula od jej doručenia až po jej úplné ukončenie sa započítava do
lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou finančnou
kontrolou. Lehota neplynie len v prípade, ak výkon kontroly bol prerušený z dôvodu minimálne
jednej zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia a ak Poskytovateľ
skutočnosť a dôvody o prerušení plynutia lehoty na spracovanie Žiadosti o platbu Prijímateľovi
písomne oznámil.“
CXI.

článok 17b odsek 13. sa mení takto „Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa
§ 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä
kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov
a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým
nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností
uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ
zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo
opravila určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo opravu je možné
považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly).
Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody. Lehota na schválenie
Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia
prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona
o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú
kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov
v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie/opravu/overenie
niektorých skutočností na mieste/overenie u ďalších osôb, bude vyčlenená do predmetu
samostatnej kontroly. Ak z doručenej Žiadosti o platbu Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na
samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od jej doručenia sa započítava do lehoty stanovenej
na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou finančnou kontrolou. Lehota neplynie
len v prípade, ak výkon kontroly bol prerušený z dôvodu minimálne jednej zo skutočností
uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia a ak Poskytovateľ skutočnosť a dôvody
o prerušení plynutia lehoty na spracovanie Žiadosti o platbu Prijímateľovi písomne oznámil.“

CXII.

článok 17c odsek 5. sa mení takto „Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o
platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to
najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej
Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností
uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ
zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo
opravila určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo opravu je možné
považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly).
Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody. Lehota na schválenie
Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia
prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona
o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú

kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si
vyžaduje doplnenie/opravu/overenie niektorých skutočností na mieste/overenie u ďalších osôb,
bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak z doručenej Žiadosti o platbu
Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od jej
doručenia sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú
administratívnou finančnou kontrolou. Lehota neplynie len v prípade, ak výkon kontroly bol
prerušený z dôvodu minimálne jednej zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2
všeobecného nariadenia a ak Poskytovateľ skutočnosť a dôvody o prerušení plynutia lehoty na
spracovanie Žiadosti o platbu Prijímateľovi písomne oznámil.“
CXIII.

Prílohy:

článok 19 sa mení takto „Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do
uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu
zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto
článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade,
ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto
skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením
Zmluvy o NFP.“

Konsolidované znenie Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve
o poskytnutí NFP

