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DoDATor č. r

K ZMLUVE o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANčNÉHo PRÍSPEVKU

čÍslo ZMLUvY z oPKZP -Po L-scl 1 l'-201,6-11l L5

(ďalej len rrDodatok")
ľÁzov PRoJEKTU:

Zefektívnenie zbeľu BRo a DSo v okľese Malacky

xÓo ITMS:
3100118483

uzavretý podľa $ 269 ods. 2 zílkona č,. 5I3lI991 Zb. obchodný zákonník v znení neskoľších
pľedpisov, podľa š 25 zźkona č,. 29212014 Z. z. o príspevku poskytovanom z euľópskych
štruktuľálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zőlkona č,.35712015 Z. z. ofinančnej kontrole aaudite aozmene adoplnení neskorších
zákonov a podľa $ 20 ods. 2 zákona č). 52312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách verejnej
spľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenÍ neskorších pľedpisov (ďalej len

,,zákon o ľozpočtových pľavidlách") medzi :

1. ZMLUVNÉ sľnłľy
1.1. Poskytovatel':

názov : Mĺnĺsteľstvo žĺvotného pľostľedia Slovenskej ľepublĺky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra I,8I2 35 Bratislava

Slovenská republika

IČo : 42 181 810

DIČ : Ż023106679

konajúci : Ing. LászIő Sólymos, minister

v zastúpení

: Slovenská agentúľa životného prostľedĺa

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystľica

Slovenská republika

: 006Ż603I

: 2021125821

: Ing. Maľtin Lakanda, geneľálny ľiaditeľkonajúci



na zálklađe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní ěasti úloh ľiadiaceho
oľgánu spľostľedkovateľským oľgánom č. 2Żl20Í5ĺ5.I zo dňa 13. apríla 2oI5
v platnom znenÍ

poštová adľesa: Slovenská agentűra životného prostľedia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
84I 04 Bratislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

ł

L2. Pľĺjímatel':

názov

sídlo

zapísaný v

konajúci

IČo

DIČ

: TEKOS' spol. s ľ.o.

: Partizánska I089l2,901 01 Malacky

Slovenská republika
: obchodnom ľegistľi okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sľo,

Vložka č.: I3I09|B

: Ing. Juľaj Schwaľz, konateľ

:34 III 832

:2020357878

i

(ďalej len,,Pľijímatel"'a spolu s ,,Poskytovatel'om" aj ako ,,Zm|uvné strany")

2. PREDMET DODATKU
Z.I.ZmIuvné stľany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6'12 a 6.13

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného pľíspevku č. OPKZP-PO1-SC111-
2016-|I|15 v platnom znení (ďalej len ,,Zmluva o poslqtnutí NFP") z dôvodu
aktlalizácie zmluvy, Prílohy č,. I Zmluvy o posĘtnutí NFP Všeobecné zmluvné
podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného pľíspevku (ďalej len
,,YZP") a Pľílohy č. 4 Finančné opľavy za porušenie pľavidiel a postupov
obstaľávania dohodli na Zmene Zmluvy o posĺcytnutí NFP nasledovne:

2.t] Čl. z PREDMET aÚČBl ZMĺLUVY zmluvy sa dopĺňa onový odsek 2.11
v znení;

,,NFP nemožno poskytntiť Prijímateľovi, ktoý mĺź povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa zá.kona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektoých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. Pokiaľ Prijímateľ ąni na zóklade výzvy
Poskytovateľa nezabezpečí zipis, porušenie povinnosti zópisu do registra partnerov verejného sektora
sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrótiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0 VZP. Do čąsu zá.pisu Prijímateľa do registra Poskytovateľ
nie je povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poslqltnutí NFP."
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2.I.2 Čt' s osogľľNÉ DOJEDNANIA ods. 5.2 písm' a) zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi,
ktord by mu mohla vzniknút' zo Zmluvy o poslq,truttí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude

'pĺnoť 
podmienlg uvedené v článku ]3 ods' 1 VZP. Zabezpečenie sa vykonó využitím

niektorého zo zabezpečovacích inštittitov podľa slovenského prá.vneho poriadku, ktorý bude

Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme zdložného práva v prospech Poslqtovateľa za
splnenia podmienok uvedených v člónku 13 ods. ]a VZP alebo iným vhodným

zabezpečovacím prostriedkom. Poruilkrulté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetlql podmienky

uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponĺiknuté zabezpečenie
v zmysle čldnku 13 ods. ] vZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide

o zabezpečovací inštittit, o ktorom predým Poslqltovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať,

alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktoý ponúkané zabezpečenie v celej alebo

v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznĺźmi Prijímateľovi'"

2.I.3 Čl. s osoBITNÉ DOJEDNANIA ods. 5.2 písm' c) zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Poistenie pokýajűce poistenie majetku nadobúdaného alebo obstaraného alebo

zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktoý je zahrnuý v Žiadosti
o platbu, ako aj poistenie majetku, ktoý je zálohom v zmysle platného záložného prdva
vprospech Poskytovateľa, ato za podmienok aspôsobom Stanoveným v čldnku ]3 ods. 2
VZP,"

2.I.4 Čt. s osogITNÉ DOJEDNANIA ods. 5.5 zmluvy sa mení azn:re nasledovne:

,,Ak v rłimci Projektu na łiklade výslovného povolenia Poskytovateľa dochddza k dodaniu
tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej
platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania
plnenia vyplývajti zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmlit

byť v rozpore s pravidlami Stanovenými Poslqtovateľom v Prdvnych dokumentoch (napr.

v Príručke pre Prijímateľa)."

2.L5 Čl. e zľvlpNA ZMLUVY ods. 6.3 písm. d) zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,týkajúcej sa Začatia realiłicie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ neząčne s Realizáciou
hlavných aktivít Projekru do 3 mesiącov od prvého kalendárneho dňa príslušného mesiaca

uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poslqtnutí NFP, resp. od presne určeného kalendárneho
dňa príslušného mesiaca podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poslqltnutí NFP, pokiaľ je Začatie
realizácie hlavných aktivít Projektu určené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP presným

kalenddrnym dňom v príslĺlšnom mesiaci,"

2.I.6 Cl.6Zľ|ĺ.F,NA ZMLUVY ods. 6.8 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poslqtruúí NFP
pred uplynutím doby troch mesiacov od prvého kalendórneho dňa príslušného mesiaca
uvedeného v Prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. od presne určeného kalendórneho
dňa príslušného mesiaca podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pokiaľ je hčatie
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realizácie hlavných aktivít Projektu určené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP presným

kalendá'rnym dňom v príslušnom mesiaci, podľa odseku 6,3 písm. d) tohto čldnku:

a) porušil uvedenLi povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy
o poslcytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajűcich
pre neho zo Zmluvy o poskytrultí NFP,

b) neporušil uvedenti povinnosť, Poskytovateľ mu poslqtne dodatočnú lehotu nie
kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu' Ak
v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realiłźcie
hlavných aktivít Projektĺl, zktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal
Realizőciu hlavných aktivít Projektĺ,t, takéto opomeruúie Prijímateľa predstavl'ýe

podstatné porušenie jeho povinností vyplývajĺicich pre neho zo Zmluvy
o poslcytnutí NFP."

2.2 Pôvodná Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmĺenky k Zmluve o poskytnutí
nenávľatného finančného pľíspevku Zmluvy o poskytnutí NFP Sa ruší anal7ráđZa sa
novou Pľflohou č. 1 Všeobecné zmluvné podmĺenky k Zmluve o poskytnutí
nenávľatného finančného pľíspevku Zmluvy o poslcytnutí NFP, ktoľá tvoľí
neoddeliteľnú súčasť tohto D odatku.

2.3 Pôvodná Pľíloha č. 4 Finančné opľavy za poľušenĺe pľavĺdĺel a postupov
obstaľávania Zmluvy o poslqtnutí NFP sa ľuší anahrádza sa novou Pľflohou č. 4
Fĺnančné opľavy za poľušenie pľavidĺel a postupoY obstaľávanĺa Zmluvy
o poslcytnutí NFP, ktorá tvoľí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

2.4 V pľípade, ak Pľijímateľ do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku zač,a| s ľealizáciou
hlavných aktivít projektu, povinnosť uveđenú v čl. 8 ods. 2 YZP je povinný splniť
do 80 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

3. OSTATNÉ A ZÁVERBčľÉ USTANoVENIA

3.I. ostatné ustanovenia Zmluvy o poslcytnutí NFP, ktoľé nie sú týmto Dodatkom dotknuté,
zostávajĹl nezmenené a účinné v doteľajšom znení.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisll Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom ľegistľi
zmlűv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.3. Tento Dodatok tvoľí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poslcytnutí NFP.

3'4. Tento Dodatokje vyhotovený v tľoch (3) rovnopisoch, zktorých dostane Pľijímateľ
jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.

I
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3.5. Zmluvné stľany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne pľeěítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajricim poľozumeli a ich zmluvné pľejavy
sú dostatočne slobodné, jasné, uľěité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dodatku ana znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Banske.i Rystľici oĺ"'0..9._9.Ę: laĽupĄĺmateľa v Malackách dňa:.

L

Ing. Maľtin Lakanc

Slovenská agentúraż

iteľ

lia

Ing. Juľaj Sc

TEKOS, spol.

Pečiatka: Pečiatl
0
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Pľílohy:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenánratného finančného
pľíspevku Zmluvy o poslqltnutí NFP

Príloha č. 4 Finančné opľavy za poľušenie pravidiel a postupov obstaľávaniaZmluvy
o poslcytnutí NFP
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Pľfloha ě. I Zmluvy o poskytnutí NFP

vŠEoBEcľÉ zuluvNn PoDMIENKY K zMLUvE o PoSKYTNUTÍ
NENÁvRATNEHo FINANčNÉľĺo pnÍsPEvKU

článok 1 vŠBoBECNÉ UsTANoVENIA
1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako ,,YZP"), ktoré sri súěasťou Zmluvy

o poskytnutí NFP, bližšie upravujri práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sli na strane
jednej Poskytovateľ NFP a na stľane druhej Prijímatel'tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo Strany

Poskytovateľa Pľijímateľovi podl'a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

Ż. Yzájomné pĺáva a povinnosti medzi Poskytovatelbm a Prijímatel'om sa ľiadia Zmluvou
o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoľé sú uvedené

v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zrri:uva o poskytnutí NFP odkazuje. Zzkladný pľávny
rámec upravujúci vďahy medzi Poskytovateľom a Prijímatel'om tvoria najmä, ale nielen,

nasledovné právne predpisy:

a) právne akty EÚ:
(Đ všeobecné nariadenie'
(iĐ Nariadenia k jednotlivým EŠF,
(iii) Implementaěnénariadenia;

b) právne predpisy SR:
(i) Zákono príspevku z EŠF,
(ii) Zákon o rozpoětových pravidlách,
(iiĐ Zákon o finaněnej kontľole a audite,
(iv) obchodný zákonník,
(v) zákon č,. 40/1964 Zb' občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov (ďalej len

,,oběiansky zákonník"),
(vi) zílkon č). 35812015 Z. z. o úprave niektoľých vzťahov v oblasti štátnej pomoci

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektoľých zákonov (ďalej len ,,zákon
o štátnej pomoci"),

(vii) Zákon č,. 5751200I Z' z' o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej

správy v znení neskorších pľedpisov (d'alej len ,,kompetenčný zálkon"),

(viii) Zákon č)' 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskoľších predpisov a s úěinnosťou od 18.04.2016 aj zákon
č).343ĺŻu5 Z. z. o veľejnom obstaľávanÍ a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ak ľelevantné (ďalej len ,,zźlkon o Vo"),

(ix) zákon o účtovníctve,
(x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

3. Pojmy použité vtýchto VZP sú vnadväznosti na ělánok 1 ods. l.l zmluvy záväzné, pre celú
Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v ělánku I ods' l.Ż aź

I'4 zĺnlwy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podl'a tohto odseku

3 sú ľovnako záĺväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita - súhrn činností rea|izovaných Prijímatel'om v ľámci Projektu na to vyělenenými
finaněnými zdrojmi poěas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú

e
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k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú

hodnotu pľe Pľijímatel'a ďalebo cieľovti skupinu/užívatel'ov výsledkov Pľojektu nezávisle

na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná
aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť ľealizovanáv rámcidoby 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 Zrriuvy
o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak,

všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku ,,h|avná" alebo ,,podporná'o, zahÍfiahlavné aj podporné

Aktivity;

Bezodkladne - najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutoěnosti rozhodnej pre

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkľétnom ustanovení Zĺl'iuvy o poskytnutí NFP stanovuje

odlišná lehota platná pre konkľétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii
Lehoty;

Blankozmenka _ blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná

Pľijímatel'om Poskytovatel'ovi na účely zabezpeěenia budúcej pohl'adávky zo Zrriwy o

poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovatel'právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové opľávnené výdavky - výdavky, ktoľých maximálna výška vyplýva z ľozhodnutia

Poskytovatel'a, ktoľým bola schválená žiadosť o NFP alebo v prípade velkých projektov je

určená v infoľmácii Poskytovatel'a o schválení poskytnutia pľíspevku podľa $ 27 ods.6 zźlkona

o príspevku z BŠm a ktoré predstavujú vecný aj finančný ľámec pľe vznik oprávnených

výdavkov, ak budú vynaloźené v súvislosti s Pľojektom na Realizáciu aktivít Pľojektu. Vecný
rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení

k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov opľávnenosti uvedených v Systéme riadenia

EŠIF, z Yýzvy az prípadnej schémy pomoci. Pľe účely tejto Zrnluvy o poskytnutí NFP je
pouźívaná terminológia ,,výdavky", atO aj pre ,,náklady" v zmysle zźlkona č,' 431ĺŻ002 Z. z'
o účtovníctve v znení neskoľších pľedpisov (d'alej aj ,,zátkon o úětovníctve");

Centľálny kooľdinačný oľgán alebo CKo _ v podmienkach Slovenskej ľepubliky plní úlohy

centrálneho koordinačného oľgánu Úrad podpredsedu vlády SR pľe investície a informatizáciu,

ktorý je ústredným orgánom štátnej spľávy urěeným v Paľtnerskej dohode o vyuźívaní
európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 _ 20Ż0 (d'alej ako ,,Partnerská
dohoda") aje zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku

z euľópskych štrukturálnych a investičných fondov v ľámci Partnerskej dohody;

Ceľtifikácĺa _ potvrdenie spľávnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitel'nosti výdavkov

vo vzťahu k systému ľiadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štľukturálnych fondov,

Kohézneho fondu a Európskeho námorného a ľybárskeho fondu;

Ceľtĺfĺkačný oľgán alebo CO - národný, regionálny alebo miestny veĘný orgán alebo subjekt

verejnej správy uľěený členským štátom za účelom ceľtifikácie' Cenifikačný oľgán plní úlohu

orgánu zodpovedného za koordináciu a usmeľňovanie subjektov zapojených do systému

finaněného ľiadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu

prijímateľov pred zaslaním Európskej komisií, vypracovanie žiadostí o platbu a ich

pľedkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných

vzťahov (najmä Z titulu nezrovnalostí a finančných opľáv) s Euľópskou komisiou a na národnej

úľovni ako aj realizáciu platieb pľe jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky

plní úlohy ceľtifikaěného oľgánu Ministeľstvo financií SR;

)
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čisté príjmy - pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide

o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a pľevádzkovými

výdavkami Projektu v rámci príslušného refeľenčného obdobia podl'a článku 61 ods. 2 alebo 6

všeobecného nariadenia. Súěasťou pľevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté

poěas Realizácie projektu ako aj d'alšie výdavky vzniknuté poěas prevádzkovej fázy Pľojektu

(napr. obnovazariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podl'a článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim

objemom alebo charakterom nespadajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel

peřnźnýchprdmov a pľevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu'

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

źeide o kalendámy deň;

Diskontovanĺe - pľoces úpľavy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových ďalebo

investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finaněnej

analýzy je používan á, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dodávatel'- subjekt, ktoý zabezpeěuje pľe Prijímatel'a dodávku tovarov, uskutoěnenie prác

alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu nazálklade výsledkov Vo alebo

iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou

o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákol'vek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom

substráte, vráúane elektronických dokumentov vo foľmáte počítaěového súboru týkajúce sa

alalebo súvisiace s Projektom;

Doplňujúce údaje k pľeukázanĺu dodanĺa pľedmetu plnenĺa _ doklad alebo viacero

dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania
pľedmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímatel' nimi pľeukazuje dodanie tovarov, poskytnutie
služieb alebo vykonanie stavebných prác' ktorých rea|izácia bola na základe výslovného
povolenia Poskytovateľa uhradená na zálklade Preddavkovej platby uhradenej Zo stľany

Pľijímatel'a Dodávatelbvi a ktorá bola zo strany Poskytovatel'a uhradená Prijímatel'ovi z
prostriedkov gŠIF a štátneho rozpoětu na spolufinancovanie v príslušnom pomeľe;

EÚ - znamená Euľópska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na zílklade Zmluvy

o Európskej Únii;

Euľópske štľukturálne a investičné fondy alebo EŠIF - spoloěné označenie pre Európsky

fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Euľópsky
pol'nohospodársky fond pre ľozvoj vidieka a Európsky námorný a ľybársky fond;

Fĺnancujúca banka banka, ktorá poskytuje peńaźné prostľiedky Pľijímateľovi

na financovanie ěasti oprávnených výdavkov alalebo aspoň časti Neopľávnených výdavkov

Projektu, s ktoľou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoloěnom postupe medzi

bankou a oľgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súěasne Prijímatel' poskytuje alebo

po skytne rovnaký záioh pr e Po skytovate ľ a aj pr e Financuj úcu banku ;

Fĺnančná ana|ýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finaněnej návratnosti

Pľojektu generujúceho pľíjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávľatného

finaněného príspevku, ako aj preukázať Udržatelhosť Projektu generujúceho pľíjmy. Podstatou

Finaněnej analýzy je výpočet peňaźnýchtokov vjednotlivých rokoch pľíslušného referenčného

obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, priěom ich kalkulácia vychádza

)
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Zrozdielv výdavkov a pľíjmov v daných ľokoch. Východisková Finaněná analýza je pľedložená
v ľámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná ana|ýza znamená Finaněnú analýzu
vypracovanú po ukončení príslušného ľeferenčného obdobia v závislosti od typu Projektu
geneľujúceho príjmy' v rámci ktorej sa prepoěítďľekalkuluje Finaněná medzera;

Finančná medzeľa - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt
geneľujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súěasnú hodnotu
zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investiěných
nákladov na Pľojekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť
financované foľmou nenávratného finančného pľíspevku;

Finančné ukončenie Pľojektu (zodpovedá pojmu ukoněenie Realizácie Projektu, ako tento
pojem (ukončenie realizár;ie pľojektu) pouźíva Systém riadenia BŠm a sriěasne v zmysle
Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako
,,ukončená operácia") - nastane dňom, kedy po zrea|izovaní všetkých Aktivít v ľámci Realizácie
aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Pľijímatel'uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávatel'om alebo svojím
Zamestnancom, voěi ktoľým mal právne záväznťl povinnosť úhrady výdavkov, a tieto sú
pľemietnuté do úětovníctva Prijímatel'a v zmysle príslušných právnych predpisov SR
a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímatel'ovi bol uhľade ný / zűč,tov aný zodpovedajúci NFP.

Fyzická ľealizácĺa čĺnnosti - predstavuje poskytnutie/prijatie aspoň časti plnenia zo zmluvy
uzatvorenej s Dodávate|'om za úěelom realizácie danej ěinnosti v ľámci pľíslušnej hlavnej
aktivity; činnosť v rámci príslušnej hlavnej aktivity je definovaná v Prílohe č' 5 Zmluvy o
poskytnutí NFP ako ,,názov výdavku";

Hlásenie o zač.atí ľealizácie hlavných aktivít Pľojektu _ formulár (tvoľí Pľílohu č' 3 Zmluvy
o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímatel' oznamuje Poskytovatel'ovi Zač,atie
realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatiarealizácie podporných aktivít
Projektu;

Implementačné naľiadenia _ nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie naľiadenia
alebo delegované nariadenia, ktorými sa Stanovujú podľobnejšie pravidlá a podmienky
uplatnitel'né na vykonanie rôznych oblastí úpľavy podl'a všeobecného nariadenia alebo podl'a
Naľiadení k jednotlivým EŠIF;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS201'4+ - infoľmačný systém, ktorý zahŕřla
štandardizované procesy pľogramového a projektového riadenia. obsahuje údaje, ktoľé sú
potľebné na transparentné a efektívne riadenie, finaněné riadenie a kontľolu poskytovania NFP.
Prostredníctvom ITMSŻDI4+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných
systémoch Euľópskej komisie určených pre správu euľópskych štľuktuľálnych a investičných
fondov a s inými vnrítľoštátnymi infoľmačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je
zdľojovým systémom v rámci integľačného rozhľania;

Komĺsia alebo EK_ znamenáEuľópsku Komisiu;

Kontľolovaná osoba _ osoba, u ktoľej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podl'a
zálkonao príspevku z BŠm a finančná kontrola alebo audit podl'a zákonao finaněnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni.
Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti urěujúcej
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zaćiatoklehoty. Lehoty uľčené podl'a dnízač,ínaj(l plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim

po kalendárnom dni, v ktoľom došlo ku skutočnosti urěujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené

podľa týźdńov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa

svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutoěnosti urěujúcej zaěiatok 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,.24Il1993 Z. z.

o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších

pľedpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pľacovný deň. Lehota je pre Pľijímateľa

zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovatel'a' alebo ak sa podanie

odovzdá na poštovú pľepľavu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Meľateloné ukazovatele Pľojektu - závdzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoľé majú byť

dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité

z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktoľými sa zabezpeěí dosahovanie

ciel'ov na úľovni oP. Poskytovatel' zahrnie do Výzvy návrh meratelhých ukazovateľov,

zktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré meľatel'né ukazovatele,

za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Pľijímatel'zodpovedá v rámci Realizácie hlavných

aktivít Projektu a súčasne zodpovedá zaichudrźanie v rámci Udržatelhosti Projektu. Meľatelhé
ukazovatele Pľojektu odzrkadlbjú skutoěné dosahovanie pokľoku na úrovni Pľojektu, pľiradzujú

sa khlavným Aktivitám Projektu avzásade zodpovedajú výstupu Projektu' Meratel'né

ukazovatele Pľojektu sú uvedené v Prflohe ě.2 Zĺĺiuvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom

boli súěasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmlwe o poskytnutí NFP uvádza

pojem Meratel'ný ukazovateľ Pľojektu vo všeobecnosti, bez oznaěenia ,,s pľíznakom" alebo ,,bez

príznaku", zahŕńa takýto pojem aj Meratel'ný ukazovateľ Projektu s pľíznakom aj Meratelhý
ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Meľatel'ný ukazovatel' Pľojektu bez pľíznaku - Meratel'ný ukazovateľ Pľojektu, ktorého

dosiahnutie je záväzné z hl'adiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pľiěom akceptovatel'ná

miera odchýlky, ktoľá nebude mať zanásledok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku

6 zmluvy;

Meratel'ný ukazovatel' Pľojektu s pľíznakom - Merateľný ukazovatel' Pľojektu, ktoľého

dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktoľého dosahovanie nie je plne

v kompetencii Pľijímatel'a. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovatelbv
Pľojektu s príznakom v rámci akceptovatelhej miery odchýlky pri preukázaní daného externého

vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Pľijímateľovi;

Mieľa finančnej medzeľy - pľedstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných

investičných výdavkoch;

Mĺkľo, malý alebo stľedný podnĺk alebo MSP _ znamená podnik vymedzený v prílohe ě' 1

Nariadenia Komisie (Eo ě. 65llŻ01'4 zo 17. jűnaŻOl4 o vyhlásení urěitých kategóľií pomoci

za zluěitel'né s vnútorným trhom podl'a ělánkov 107 a 108 zmluvy, ak v pľíslušnej schéme

pomoci nie je uvedené inak;

Monitoľovací výboľ _ orgán zriadený riadiacim orgánom pre progľam v súlade s ělánkom 47

a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť
pľogľamu vrátane záverov z pľeskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie' Monitorovací
výboľ skúma a schvaĘe všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu pľogľamu;

Naľiadenie 1300 - nariadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (EÚ ě. I3OO1Ż0I3 o Kohéznom
fonde, ktoľým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č:. 1084/2006:
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Nariadenĺe 1301 - nariadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EÚ ě. I3OIlŻol3 o Európskom

fonde regionálneho ľozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a Investovanie

do rastu a Zamestnanosti, a ktoľým sa zľušuje nariadenie (Es) ě. 1080/2006;

Naľĺadenĺe L303 alebo všeobecné naľiadenie _ nariadenie Európskeho paľlamentu a Rady

6Ú ě. I3O312OI3,ktorým sa stanovujú spoloěné ustanovenia o Európskom fonde ľegionálneho

rozvoja,Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Euľópskom pol'nohospodárskom fonde

pľe rozvoj vidieka a Európskom námoľnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné

ustanovenia o Európskom fonde ľegionálneho ľozvoja, Euľópskom sociálnom fonde, Kohéznom

fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)

č;.108312006;

Naľiadenia k jednotlivým euľópskym štľuktuľálnym a investičným fondom alebo

nariadenĺa k jednotlivým nŠIr _zahŕńaj(lpľe úěely tejto Zmluvy o poskytnutíNFP nariadenie

1300 a nariadenie 1301;

Nariadenĺe g66t2o|2- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euľatom) č,.966lŻ012

zŻ5. oktőbraŻOI2,o ľozpoětových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpoěet Únie,

a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č:.1605ĺŻ00Ż;

Následná monitoľovacĺa spľáva _ má význam daný v ělánku 4 ods. 1 písm. d) YZP;

Nenávľatný finančný pľíspevok alebo NFP - Suma finaněných prostľiedkov poskytnutá

Prijímatel'ovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzaj(lca zo Schválenej žiadosti o NFP

a v prípade vel'kých projektov z výšky určenej v žiadosti o NFP zaslanej na schválenie EK,
podl'a podmienok Zmhuvy o poskytnutí NFP, z verejných pľostriedkov v súlade s platnou

právnou úpravou (najmä ziákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite

a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia

o schválení žiadosti o NFP' v prípade velkých projektov vyplýva z rozhodnutia EK a nazátkl'ade

rozhodnutia EK môže byť zmenená, a pľedstavuje uľěité 7o zCelkových oprávnených výdavkov

vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutoěne vyplatený

NFP predstavuje určité ?o zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu

pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Yýzvy a po zohl'adnení d'alších skutočností

vyplývajúci ch zo Zĺll7wy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná

alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

Neopľávnené výdavky - výdavky Pľojektu, ktoľé nie sú oprávnenými výdavkami; ide najmä

o výdavky, ktoré sú v rozpoľe so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia

opľávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie

z pľostľiedkov oP ĺ<Žľ 1d'ale.j aj ako ,,oP"), nesúvisia s ěinnosťami nevyhnutnými pre úspešnú

realizácfu a ukoněenie Projektu' alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť

výdavkov definovaných v článku 14vZP), sú v rozpoľe s podmienkami príslušnej Výzvy alebo

sú v ľozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

Nezľovnalost' _ akékol'vek porušenie práva Euľópskej únie alebo vnútľoštátneho práva

týkajúceho sa jeho uplatňovani a, bęz ohl'adu na to, ěi pľávna povinnosť bola premietnutá

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pľičom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia

hospodáľskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže

byť negatíVny dopad na rozpočet Euľópskej únie zaťaźením všeobecného rozpočtu

Neoprávneným výdavkom;

obchodný zákonník _ zákon č,. 5l3ll991 Zb. obchodný zákonnk, v znení neskorších

predpisov;
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občiansky zákonník _ zákon č,. 4011964 Zb. oběiansky zákonník, v znení neskorších

pľedpisov;

Okolnost'vylučujúca zodpovednosto alebo ovz - prekáźka, ktoľá nastala nezávisle od vôle,

konania alebo opomenutia Zmhuvnej stľany abránijej v splnení jej povinnosti, ak nemožno

rozuĺnne predpokladať, źeby Znluvná Strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo

prekonala, a łalej źe by v čase vzniku záväzku tŕlto prekáňku pľedvídala. Úĺinty okolnosti

vylučujricej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokial' trvá prekáźka, s ktoľou sú tieto

úěinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej Strany nevyluěuje prekálźka, ktorá nastala až' v ěase,

keď bola Zĺrllavná strana vomeškaní splnením svojej povinnosti, alebo vznikla zjej

hospodárskych pomeľov. Na posúdenie toho, ěi uľčitá udalosť je oYZ, sa použije ustanovenie

$ 374 obchodného zákonnkaa ustálené výklady a judikatlíra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť oYZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) doěasný charakter ptekáźky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku

po uľčitri dobu, ktoré inak je mož'né splniť a ktorý je zzkladným rozlišovacím znakom

od dodatoěnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne,

s ohl'adom na to, že dodatoěná nemožnosť plnenia mátrvalý, nie doěasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí byť nezávislá od vôle Znlwnej strany,

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, źebtáni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, atobez ohl'adu

na to, ěi ide o pľávne prekáźky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátitelhosť, v dôsledku ktoľej nie je možné rozuÍnne predpokladať, źe Zĺn7uvnźt

strana by mohla túto pľekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej

následky v rámci lehoty, po ktorú oYZtĺvá,

(v) nepľedvídateľnosť, ktoľú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla

pri uzavretí Zrrĺuvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto pľekážke dôjde, pričom

sa predpokladá, źe povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo právnych

aktov EÚ sú alebo majú byť každému znétme,

(vi) Zmluvná strana nie je už v ěase vzniku pľekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktoĘ
táto prekáźka bľáni.

Za oYZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za oYZ sa

nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajĹt zprávnych predpisov SR a právnych aktov

EÚ;

opakovaný - výskyt urěitej identickej skutoěnosti najmenej dvakrát;

opľávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímatel'om

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmlwy o poskytnutí NFP, najmä v súlade

s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v ělánku 14 YZP; s ohl'adom na definíciu

Celkových oprávnených výdavkov, výška oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia

ako výška Celkových opľávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška

Schválených opľávnených výdavkov;

oľgán audĺtu _ národný,regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt veĘnej

správy, ktorý je funkčne nezávis|ý od riadiaceho orgánu aceľtifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministeľstvo financií SR, okľem

oľgánu auditu urěeného vládou SR;
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oľgán zapojený do riadenia, auditu a kontľoly BŠIF vľátane finančného ľiadenia - je

v súlade So všeobecným naľiadením a Naľiadeniami k jednotlivým EŠIF, pľíslušnými

uzneseniami vlády SRjeden alebo viacero z nasledovných oľgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitoľovací výboľ,

Đ orgán auditu a spolupľacujúce orgány,

g) orgán zabezpećljúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

Đ Riadiaci oľgán,

j) Sprostľedkovatel'skýorgán;

Platba _ finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Pľojektu _ má význam uvedený v článku 71 všeobecného naľiadenia, ktorý

je d'alej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napľ. článok 6 zmluvy, ělánok 2 ods. 3

aź 5 YZP, ělánok 6 ods. 4 vZP) a ktorý môže byť pľedmetom výkladu alebo usmernení

uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKo, Riadiacim oľgánom,

Sprostredkovatel'ským oľgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom' ak bol pľíslušný

predpis alebo Právny dokument Zverejnený -

Podstatná Zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktriry alebo investícia

do výľoby, nastane, ak v období od Zaćatia realizácie hlavných aktivít Pľojektu do uplynutia

piatich ľokov a za splnenia podmienok uvedených v článku 7 l všeobecného nariadenia skĺátená

v prípade MSP do uplynutia troch rokov od Finančného ukončenia Pľojektu alebo do uplynutia

obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním

k niektoľej z nasledujúcich skutočností:

a) skoněeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo opľávnené miesto realizácie

Projektu, t. j. dôjde kpoľušeniu podmienky poskytnutia príspevku spoěívajúcej

v opľávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) Zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktoľá poskytuje Prijímateľovi alebo tľetej osobe

neopľávnené zvýhodnenie,bezohl'adu na to, ěi ide o súkĺomnoprávny subjekt alebo oľgán

verejnej moci,

c) podstatnej ZmeneProjektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky

jeho realizĺlcie, v poľovnaní so Stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmenanastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finaněného ukončenia Projektu

dôjde k presunu výľobnej činnosti, ktorá bola súěasťou Pľojektu, mimo EÚ, okľem prípadu, ak

Prijímatel'om je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí

doba platná nazátklade pravidiel o štátnej pomoci.

V pľípade, ak súčasťou Projektu nie je investícia do výľoby, ani investícia do infraštruktúry,

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

uplatnitel'ných pravidiel o štátnej pomoci a ked' sa v ich prípade skončí alebo premiestni

výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.
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Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedel'a alebo deň pracovného pokoja v zmysle

zźů<ona č)' 24IlI993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

v znení neskoľších pľedpisov;

Pľávny dokument, z ktoľého pľe Prijímateloa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich
zmena alebo tieŽ Právny dokument - predpis, opatľenie, usmernenie, rozhodnutie alebo

akýkol'vek iný právny dokument bez ohl'adu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup)

jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkol'vek orgánom zapojenýmdo ľiadenia,

auditu a kontroly EŠIF vrátane finaněného riadenia ďalebo ktoľý bol vydaný nazálk|ade

av súvislosti so všeobecným naľiadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko

vźdy za podmienky, že bol Zverejnený;

Pľávne pľedpisy EÚ alebo pľávne akty EÚ - pre úěely Zrr:ťluvy o poskytnutí NFP zahÍřnjú
primárne pramene práva E|3 (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie'

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré pľijíma Európska ľada

i ciel'om zabezpeéiť hladké fungovanie EÚ); sekundáľne pramene pľáva EÚ (naľiadenia,

smernice, rozhodnutia, odporúěania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú
pĺáva apovinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Pľávne pľedpisy SR _ všeobecne záväzné právne pľedpisy Slovenskej ľepubliky;

Pľeddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech

Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovaľov, poskytnutím služieb alebo vykonaním
stavebných pľác;v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,zźlloha" alebo,,preddavok"
a pre doklad , na zźlklade ktorého sa úhľada realizuje, sa používa aj pojem ,,zá|ohová faktúra"
alebo ,,preddavková faktúľa"; Možnosť využitia pľeddavkových platieb musí byť výslovne
povolená zo stľany Poskytovatel'a;

Pľedmet Projektu - hmotne Zachytitel'ná podstata Pľojektu (po Ukončení realizárcie hlavných

aktivít Projektu sa oznaěuje aj ako hmotný výstup rea|izácie Projektu), ktorej nadobudnutie,

rea|izácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné, aktivity opísané v Projekte boli
spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec,

majetkovú hodnotu alebo právo, priěom jeden Projekt möźe zahŕřlať aj viaceľo Predmetov

Pľojektu;

Pľioritná os - jedna z priorít stľatégie v oP KŻP, ktoľá sa skladá zo skupiny navzájom
súvisiacich operácii (aktivít) s konkrétnymi, meľateľnými cieľmi;

Pľíľučka pre Pľĺjímatel'a - je v zmysle Systému riadenia EŠIF závazným riadiacim
dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktoľý predstavuje procesný nástroj popisujúci
jednotlivé fázy implementácie pľojektov;

Projekt geneľujúcĺ príjem -kaźdý Pľojekt, ktorý v súlade s ělánkom 61 ods. 1 všeobecného

naľiadenia vytvára Čisté prdmy po dokoněení, ako ajkatdý Projekt, ktorý v súlade s ělánkom

65 ods' 8 všeobecného nariadeniavytváraČisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Pľojekt generujúci prdem sa považuje aj Pľojekt, ktorý vytvára Čisté pľĺmy a ktoľého

celkové opľávnené výdavky sti ľovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zrnluvy pouźiva pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem

zahfňavšetky typy vyššie uvedených Projektov' pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu

konkrétneho ustanovenia.

Realĺzácĺa Pľojektu - obdobie odZaěatiarca|izácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné

ukončenie Projektu;
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Realizácia aktivít Projektu - realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu
v srilade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP
používa vtedy, ak je potľebné vyjadľiť vecnú stránku Realizácie aktivít Pľojektu bez ohl'adu
na časový faktor;

Realizácia hlavných aktĺvít Projektu - zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu,
t. j. obdobiu, v ľámci ktorého Prijímatel'realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu odZač,atia
realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od Ol.Ol'2Ol4, do Ukoněenia realizácie
hlavných aktivít Pľojektu, ak výzva neustanovuje inak. Maximálna doba Realizácie hlavných
aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho
nesmie za žiadnych okolností prekľočiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného
naľiadenia, t. j. 3l.1Ż.20Ż3;

Riadiaci orgán alebo Ro - orgán štátnej správy alebo územnej samospľávy poverený
Slovenskou republikou, ktorý je určený narea|izárcia pľogramu a zodpovedá za riadenie
programu v súlade So zásadou riadneho finančného hospodárenia podlh článku I25
všeobecného nariadenia' Riadiacim orgánom pľe oP l<Žv 1e Ministerstvo životného prostľedia
Slovenskej republiky. Vpodmienkach SR vsúlade s $ 7 zákona opríspevku z EŠIp určuje
jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné,
Riadiaci orgán môže konať aj prostľedníctvom Sprostredkovatel'ského orgánu;

Riadne uskutočnenie (pľávneho) úkonu v súlade So Zmluvou o poskytnutí NFP,
Haľmonogľamom finaněnej realizácie projektu, pľávnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ,
Príručkou pľe žiadatel'a v rźtmci Yýzvy ajej pľíloh, Príručkou pľe Prijímatelä, Príručkou
k procesu verejného obstaľávania, príslušnou schémou pomoci, Systémom finaněného riadenia,
Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomocĺ a schémy pomoci ,rde mĺnimis", spoloěne aj ako ,,schémy pomoci,.
- dokumenty, ktoré pľesne stanovujú pravidlá a podmienkY, na ktoľých základe möžu
poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc ,,de minimis" jednotlivým
prijímatel'om;

Schválená žiadost' o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená
Poskytovatel'om vrámci konania ožiadosti vzmysle $ 19 ods. 8 zákona opríspevku zBŠľ
a ktorá je uložená u Poskytovatel'a;

Schválené opľávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne pľeukázané
oprávnené výdavky Prijímatel'a schválené Poskytovatel'om v rámci pľedložených Żiadostí
o platbu; s ohlädom na definíciu oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených
výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška opľávnených výdavkov;

SkupÍna výdavkov - výdavky rovnakého chaľakteľu zoskupené na základe opatľení
Ministeľstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podľobnosti o postupoch účtovania. Skupiny
oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom číselníka opľávnených výdavkov, ktorý
tvorí prílohu ě. 1 Metodického pokynu CKo na pľogramové obdobie 2OI4 - ŻO2O č,. 4
k číselnftu oprávnených výdavkov;

Spľáva o zĺstenej nezľovnalostĺ dokument vyplnený Riadiacim orgánom,
Sprostľedkovatel'ským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, oľgánom
auditu a jeho spolupracujúcim orgánom' na ktorého základe je oficiálne zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Sprostľedkovatel'ský orgán alebo So - ministeľstvo, ostatný ústľedný orgán štátnej správy,
samospľávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, peľsonálne a materiálne
predpoklady urěená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podl'a článku l23 ods. 6
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všeobecnéhonariadeniaavsúlades$8zákonaopríspevkuzEŠIF,atonazákladepísomného
poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon ěasti úloh riadiaceho

orgánu. Vsúlade suznesením vlády č. I75]ŻOI4 zo dňa 16. 04.2OI4 je So pľe oP KŻP

Slávenská agentúra životného prostredia, ktoľá vykonáva úlohy v mene a na účet Ro' Rozsah

a definovanie úloh So je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho oľgánu

Sprostredkovateľským oľgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany Ro na

S-o oprávňujúcom So na konanie voči tretím osobám;

Systém ľiadenĺa európskych štľuktuľálnľlh a investičných fondov na pľogramové

otdobi" 20L4 -2020 ateboSystém riadenia nŠm - dokument vydaný CKo, ktorého úěelom

je definovať štandardné pľocesy a postupy ľiadenia EŠIF' ktoré s(l závazné pľe všetky

zúěastnené subjekty; pre úěely Zĺ:ŕĺuvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálnaZvercjnenźl

verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo v nadväznosti aj na interpretaěné pravid|á'

uvedené v ělánku 1 ods. 1'3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené p|atí aj pre dokumenty vydávané

na zálk|ade Systému ľiadenia BŠ11t vsúlade skapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) aź c) Zák|adné

ustanovenia a ľozsah aplikácie;

Systém finančného ľiadenia štruktuľálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho

nämorného a rybáľskeho fondu na pľogľamové obdobie 2014 _ 2020 alebo Systém

fĺnančného ľiadenia - dokument vydaný Ceľtifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhľn

pravidiel' postupov a ěinností financovania NFP. Systém finaněného riadenia zahÍťĺa finančné

planouuni" aľozpočtovanie, riadenie area|izálciu toku finaněných pľostriedkov, účtovanie,

łýkaznictvo a monitoľovanie finaněných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných

vzťahov voěi Slovenskej republike a voěi Európskej komisii; pre úěely Zĺ]ĺlllvy o poskytnutí

NFP je záväznál vzoy attuálnaZverejnená verzia uvedeného dokumentu nawebovom sídle

Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc _ akiíkol'vek pomoc poskytovaná z prostľiedkov štátneho ľozpoětu

SR alebo akoukoľvek foľmou z veľejných zdrojov podniku podľa ělánku 107 ods. I Zĺnllsvy

o fongouuní EÚ, ktoľá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže Íým, źe zvýhodňuje uľěité

poanity alebo výľobu uľčitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi
_ĺl"n.tý-i 

štátmi Euľópskej únie. Pomocou Sa vo význame uvádzanom v tejto Zĺn7we

o poskytnutí NFP rozumi" pó-o. de minimis ako aj štátna pomoc' Povinnosti zmluvných strán,

ktoľé pľe ne vyplývaj ű zprávneho poriadku SR alebo zprávnych aktov EÚ ohl'adom štátnej

po*o.i, zostőlvajű plnohodnotne aplikovatel'né bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí

NFP uvádza vo vzťahu ku konkĺétnemu Projektu Prijímateľa, zahÍřlajícom poskytnutie pomoci,

ako aj bez ohľadu na to, ěi sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej

republiky za veľejnoprávny subjekt alebo subjekt súkľomného pĺáva;

Účtovny doklad - doklad definovaný v $ 10 ods. 1 zákona č,' 43112002 Z. z. o účtovníctve

vznení neskorších predpisov. Na úěely predkladaniaŻoP (pľedfinancovanie, refundácia _

pľiebežná platba, zúitovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných

v $ 10 ods. 1 písm. a) aź Đpredmetnéh o zákona,pľiěom za dostatočné splnenie náležitosti podl'a

písm. f) sa považuje vyhíásenie Prijímatel'a v ŻoP v ěasti Čestné vyhlásenie v znení podľa

prílohy ě. la) Systému finančného ľiadenia. V súvislosti s postlipením pohľadávky sa z pohl'adu

splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za íétovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je

ľovnocenná faktúram, povaŽuje aj doklad preukazujúci vykonanie zapoéítania' V súvislosti

s Pľeddavkovými platbami, ak sú zo strany Poskytovateľa výslovne povolené' sa osobitne

uvádza, źe pĺe účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za úětovný doklad

rozdielne od definície uvedenej v $ 10 ods. 1 zákon a ě. 43I1ŻOOŻ Z- z. o ríětovníctve považuje

aj doklad, na základe ktoréĹo je uhrádzaná Pľeddavková platba zo Strany Prijímatel'a

Dodávatel'ovi;

I
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Udržatel'nosto Pľojektu udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu
definovaných prostľedníctvom Meratel'ných ukazovatel'ov Pľojektu počas stanoveného obdobia
(obdobia udržatelhosti Pľojektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich
z článku 7l všeobecného nariadenia. obdobie Udržatel'nosti Pľojektu sa začína v kalendárny
deň, ktorý bezpľostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému
ukončeniu Pľojektu; obdobie udľžatel'nosti Pľojektu trvá pľe účely tejto Zrriuvy o poskytnutí
NFP 5 ľokov, resp. 3 roky v prípade MSP;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Pľojektu - predstavuje ukončenie tzv. fyzickej
rea|izácie Projektu. Realizáciahlavných aktivít Pľojektu sa považuje za ukončenú v kalendárny
deň, kedy Prijímatel'kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrea|izovali hlavné Aktivity Projektu,

b) Pľedmet Projektu bol ľiadne dodaný Prijímatelbvi, Pľijímatel'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 Pľojektu stavba; právoplatnosť
kolaudačného rozhodnutia je Prijímatel' povinný preukárzať Poskytovatel'ovi
Bezodkladne po nadobudnutíjeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej
Následnej monitorovacej správy Pľojektu,

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je
Pľedmetom Projektu zariadenie, dokumentácia,iná hnuteľnú vec, pľávo alebo iná
majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný
treťou osobou) musí vyplývať pľijatie Predmetu Projektu Prijímatelbm a uvedenie
Pľedmetu pľojektu do užívania (ak je to s ohl'adom na Predmet Pľojektu relevantné),

(iii)predložením rozhodnutia o preděasnom uźívaní 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;
Pľijímatel' je povinný do skončenia obdobia Udržatelhosti Pľojektu uviesť stavbu
do ľiadneho užívania, ěo preukáže príslušným právoplatným ľozhodnutím,

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktoľého nepochybným, určitým a zrozumitel'ným
spôsobom vyplýva' že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímatelbvi, alebo bol so
súhlasom Pľijímatel'a sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti
o NFP,

alebo pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytitel'ný Predmet
Projektu, predložením čestného vyhlásenia Pľijímatel'a s uvedením dňa, ku ktorému
došlo k ukoněeniu poslednej hlavnej Aktivity Pľojektu, pľiěom pľílohou 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 Pľojektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôľ ukončené
Pľedmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít
Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe ě.2kZmluve o poskytnutí NFP.

Včas konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP,
v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych
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aktoch EÚ, v Príručke pre źiadateľa, voYýzve, v Príruěke pre Prijímatel'a' v Pľíruěke k procesu

verejného obstarávania, v príslušnej schéme pomoci, v Systéme finaněného riadenia, v Systéme

riadenia EŠm ako aj v ostatných Pľávnych dokumentoch;

Verejné obstaľávanie alebo vo - postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných pľác

v zmysle zĺlkona č,. 25ĺ2006 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o Zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a s úěinnosťou od 18.04 .Ż016 aj zákon č,.343lŻ0I5 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v súvislosti s výberom Dodávatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Veľejné

obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebnýchprác,tj'bez
ohl'adu nakonkrétne postupy obstarávania, zahŕřn aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod

zákon o Vo, ak ich právny poriadok SR pre konkľétny prípad pripúšťa;

Veľejnopľávny subjekt - kaźdý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle ělánku 1

ods. 9 smernice Európskeho paľlamentu a Rady (Es) č. I8lŻ004 z 31 . marca 2004 o koordinácii

postupov zadávania veľejných zálkaziek na práce, veľejných zákaziek na dodávku tovaru

averejných zákaziek na služby, akaźdé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené

v súlade s naľiadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 108Ż12006 v platnom znení alebo

vzniknuté podl'a zákonač. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Vládny audit - nezávislá, objektívna' oveľovacia, hodnotiaca a uisťovania ěinnosť vykonávaná

podl'a zálkona o finančnej kontrole a audite, osobitných pľedpisov a so zohl'adnením

medzinárod ne uznáv aných audítoľských štandardov ;

Yýzva na pľedkladanie žiadostí o NFP alebo Výzva - východiskový metodický a odborný

podklad Zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Pľijímatel' v postavení źiadateľa

vypľacoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, urěujúcou výzvou pre Zmluvné strany

je Yýzva, ktoľej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade rea|izácie

národných projektov alebo vel'kých pľojektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom

v predchádzajúcej vete;

Začatie realĺzácie hlavných aktivít Pľojektu - nastane v kalendáľny deň, kedy došlo k zaěatiu

rea|izácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i.) zaěatiastavebných prácnaPľojekte, alebo

(ii') vystavenia pľvej písomnej objednávky pľe Dodávatel'a, alebo nadobudnutím účinnosti

prvej zmluvy uzavretej s Dodávatel'om, ak nebola vystavená objednávka alebo

(iii.) zaěatiaposkytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv.) zaěatímľiešenia výskumnej ala|ebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v.) zaěatiarealizácie inej pľvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až

(iv) a ktoľá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č,.2Zmhvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutoěností uvedených pod písm' (i) až (v) nastane ako pľvá.

Pre vylúčenie nedorozumení Sa výslovne uvádza, źe vykonanie akéhokol'vek ríkonu

vzťahujúceho sa k realizácii Vo nieje Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu

k Zač,atiu r ealizácie hlavných aktivít Pľoj ektu nevyvol áva pľávne dôsledky.

Pre vylúěenie nedoľozumení sa tiež výslovne uvádza, źe Zaěatie ľealrizácie hlavných aktivít

Projektu nie je totožné s Fyzickou realizácioa činnosti. V urěitých prípadoch však môžu nastať

v ľovnakom okamihu.

Zaěatie realizácie hlavných aktivít Projektu je ľozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik

oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným
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Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, ľesp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle
definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné

Aktivity Projektu uvedených v ělánku 14 ods. 1 písm. b)YZP:

Zač,atie Veľejného obstaľávaniďobstarávania alebo zač,atie vo - nastane vo vzťahu

ku konkĺétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na sűťaź a|ebo výzva na predkladanie ponrik
na zverejnenie, alebo

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

Zálkon o finančnej kontľole _ záĺkon č,.357lŻu5 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o Zmene

a doplnení niektorých zákonov;

Zátkon overejnom obstaľávaní alebo zákon o Vo _ zákon č). Ż5/Ż006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov
a s účinnosťou od 18.04 .Ż016 aj zákon č).343/Ż015 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ľelevantné;

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

Zveľejnenĺe - je vykonané vo vzťahu k akémukol'vek Právnemu dokumentu, ktorým je
Prijímatel' viazaný podl'a Znluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle
orgánu zapojeného do ľiadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijímatel'mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom,
z ktoľého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť
sjeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoľšieho

okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda úěinnosť, ak pre Zverejnenie
konkrétneho Pľávneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú závazné.
Poskytovatel' nie je v žiadnom prípade povinný Prijímatel'a na takéto Právne dokumenty
osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovatel'a vyplývajúce pre neho
zo všeobecného nariadenia a implementaěných naľiadení týkajúce sa informovania a publicity
týmto zostávajri nedotknuté. Pojem Zveľejnenie sa vzhl'adom na kontext môže v Zrrilve
o poskytnutí NFP používať Vo forme podstatného mena' prídavného mena' slovesa
alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvaľe, priěom má,vźdy vyššie uvedený význam;

Žiadost' o platbu alebo ŽoP - dokument, ktoľý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných
pľíloh, na základe ktorého je Prijímatel'ovi uhľádzaný NFP, t. j. prostľiedky EÚ a štátneho

rozpoětu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje
v ITMS2O14+;

Žiadosto o vrátenie Íinančných pľostriedkov alebo ŽoV _ doklad, ktorý pozostáva z formuláru
žiadosti o vrátenie finančných prostľiedkov a pľíloh, na ktorých zák|ade má Pľijímatel'
povinnosť vrátiť finančné prostľiedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

článot 2 vŠEoBECNÉ PovINNoSTI PRIJÍMATEĽA
1' Prijímatel' sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zrriuvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt

rea|izovaný Riadne, Včas avsúlade sjej podmienkami a postupovať pľi Realizácii aktivít
Pľojektu s odbornou starostlivosťou'
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Pľijímatel' zodpovedá Poskytovatel'ovi za Realizáciu aktivít Projektu aUdrźatel'nosť Projektu

v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímatel'realizuje

Pľojekt pomocou Dodávatel'ov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb,

zodpovedá za Rea|izáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovatel' nie je

v žiadnej fáze Rea|izácie aktivít Projektu zodpovedný za akékol'vek porušenie povinnosti

Prijímatel'a voči jeho Dodávatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe podiel'ajúcej sa na Pľojekte.

Jedinou relevantnou zmluvnou Stranou Poskytovatel'a vo vzťahu k Pľojektu je Prijímateľ.

Pľijímateľ je povinný zabezpeěiť, aby poěas doby Realizácie Projektu a obdobia Udľžateľnosti

Pľojektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je

podstatným poľušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho

časť vsúlade sělánkom IOvZP avsúlade sělánkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo

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

Podstatnej zmeny Proj ektu.

V dôsledku toho, že uzavretiu Zĺriwy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP
podl'a Zákonao príspevku z EŠF, v ktorom bol žiadatel'om Prijímatel'a podmienky obsiahnuté

v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s $ 25 zźlkona o príspevku z BŠIp prenesené

do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Pľijímatel'a je možná' len výnimoěne, s predchádzajűcim

písomným súhlasom Poskytovatel'a a po splnení podmienok stanovených v Zm7uve o poskytnutí

NFP. Zmena Prijímatel'amôźe byť schválená postupom azapodmienok stanovených v článku

6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu źiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli
definované v pľíslušnej Yýzve, to znamenźl, že aj nový Prijímatel' bude splňať všetky
podmienky poskytnutia pľíspevku, a

b) táto zmenanebude mať tiadennegatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
pľíspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímatel'om v postavení

žiadateľa, a

táto zmenanebude mať žiaden negatívny vplyv na ciel'Projektu podľa článku 2 ods' 2.2

zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu, pľičom
Pľijímateľ musí pľeukázať, źe uvedené následky ani nehrozia, a

Pľijímatel' zabezpeéí,źetretiaosoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným
právnym úkonom, ktorého úěastníkom bude Poskytovatel', vsttipi do Zrrluvy
o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného

právneho predpisu je tľetia osoba, ktoľá by mala byť novým Prijímatel'om, univerzálnym
právnym nástupcom Prij ímatel'a.

c)

d)

Ak Pľijímateľ poruší povinnosti podlä tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho ěasť v súlade s článkom I0vZP
a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmeľná obdobiu,
poěas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Pľojektu.

Podstatnou Zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného

alebo zhodnoteného v ľámci Pľojektu, ktorý tvorí súěasť infraštruktúry' ak k nemu dôjde

v období piatich rokov, resp. 3 rokov v prípade MSP od Finaněného ukoněenia Projektu a budú

naplnené aj ďalšie podmienky pľe Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej

zmenyProjektuuvedenejvělánku1ods.3VZPalebozělánku6ods'4VZP.Akdôjdekvzniku
Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností

Prijímatel'om podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho

ěasť vsúlade sčlánkom IO vZP avsúlade sčlánkom 71 ods. 1 všeobecného naľiadenia

vo výške, ktoľá je úmerná obdobiu, poěas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku

vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
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6' Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujű poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie
záväzkov z tejto Zm|wy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zm|uvná strana za to, źe druhá

Zrriwná Strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať
na nápravu.

7. Pľijímatel' je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími
stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovatel'neuľčí inak.

8. Prijímatel' je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre
prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovatel'a.

článot 3 oBSTARÁVANIB SLUŽIEB, TovARov A PRÁC PRIJÍMATEĽoM
1. Prijímatel' má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb,tovarov a stavebných pľác

potľebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy
nediskľiminácie, ľovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a ričelnosti.

Pľijímatel' je povinný postupovať pľi zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovaľov
a stavebných pľác potľebných pľe Realizáciu aktivít Projektu ako aj pľi zmenách týchto zákaziek
v súlade so zákonom o Vo ako aj Príruěkou k procesu verejného obstaľávania, ktoľú vydána
poskytovatel'. Ak sa ustanovenia zźlkona o Vo na Prijímatel'a alebo danú zákazku nevzťahujú,
je Prijímatel' povinný postupovať pri zadávaní zátkaziek podl'a pravidiel upravených
v Metodickom pokyne CKo ě. IŻ a v Pľíručke k procesu verejného obstarávania. Pľijímatel' je
povinný pri zadávaní zálkaziek podl'a $ 9 ods. 9 zákona č,. Ż5lŻ006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov a s úěinnosťou od
18.04.Ż016 podl'a $ 117 zákona o Vo postupovať spôsobom upraveným vkapitole 3.3.7.Ż.6
Systému riadenia BŠrp a v Pľíručke k pľocesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný
postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podl'a postupov upravených
v Metodickom pokyne CKo č. 14 av Pľíručke k procesu verejného obstarávania.

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb,
stavebných ptác a srivisiacich postupov v plnom ľozsahu, ak Poskytovatel' neurčí inak.
Poskytovatel' je opľávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstaľá*ania
tovaľov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na ľiadny výkon
ěinnosti Poskytovatel'a a Prijímateľ je povinný Poskytovatelbvi túto dokumentáciu v uľčenom
termíne poskytnúť. Pľijímatel'predkladá dokumentáciu podl'a predchádzajúcej vety v lehotách
a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokial' Poskytovateľ v Príľuěke k procesu

veľejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurěil inak. Dokumentáciu
Pľijímatel' predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+.
Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Pľijímatel' povinne pľedkladá cez ITMS Ż0l4+ je
definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podl'a $ 49a zákona č,. Ż512006 Z.
z. o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a s účinnosťou od 18.04.2016 podľa $ 64 zákona o Vo v závislosti od hodnoty a typu

zákazky, priěom uvedená povinnosť platí pre všetkých pľijímatel'ov. Prijímateľ súčasne
s dokumentáciou predkladá Poskytovatel'ovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt
a predmetné obstarávanie služieb, tovaľov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného
vyhlásenia je súpis všetkej pľedkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej

elektľonicky, a vyhlásenie, źe predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totoŽná,

s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovaľov, stavebných pľác alebo iných
postupov. Súěasne Pľijímatel' vyhlási, že si je vedomý, źe na z6tk|ade predloženej dokumentácie
vykoná Poskytovatel'administratívnu finančnú kontrolu ajej závery podl'a odseku 12 tohto
ělánku YZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finaněnej kontľoly platí
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povinnosť pľedkladania čestného vyhlásenia podl'a tohto odseku rovnako. V prípade, ak

Pľijímatel'nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovatel'ho vyzve, aby tak vykonal

Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovatel'a. V prípade, ak Pľijímateľ

ktorékol'vek vyhlásenie podl'a tohto odseku napriek výzve Poskytovatel'a nepľedloti, ide

o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

Poskytovatel' vykoná administľatívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb,

stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podl'a

postupov upľavených v Systéme riadenia pŠm a v Príručke k procesu veľejného obstarávania.

Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo

iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výluěná a koneěná zodpovednosť

Prijímateľa ako verejného obstaľávateľa, obstarávatel'a alebo osoby podl'a $ 7 zákona č,.Ż512006

Z' z. o veľejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších

predpisov a s úěinnosťou od 18.04.2016 podl'a $ 8 zákona oYo za vykonanie Vo pri dodržaní

právnych predpisov SR a právnych aktov EIs, tejto Zmhuvy, Pľávnych dokumentov

azák|adných princípov Vo. Rovnako nie je výkonom kontroly Poskytovatel'om alebo iným

úkonom Poskytovatel'a dotknutá výlučná a koneěná zodpovednosť Pľijímateľa za obstarávanie

a výbeľ Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podl'a zákona o Vo.
Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontľoly Poskytovatel'a nie je dotknuté právo

Poskytovatel'a alebo iného oprávneného oľgánu na vykonanie novej kontľoly/vládneho auditu

poěas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoľé budú vyplývať ztejto
novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení pľedchádzajúcich

kontroVauditov. V prípade, źezávery novej kontroly/auditu, ato napríklad v dôsledku aplikácie
postupov vychádzajűcich 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 záveľov predchádzajúcej

kontľoly/auditu, Poskytovatel' je oprávnený nazák|ade závetov z novej kontľoly/auditu uplatniť

vplnej výške voči Prijímatel'ovi prípadné sankcie zanedodrźanie princípov apostupov
stanovených v zákone o Vo, resp. postupov pri obstaľaní zátkazky, na ktonĺ sa zákon o Vo
nevzťahuje. Zm7uvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán

podl'a ělánku 12 vZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Yo,
spoěívajúcu v porušení právnych predpisov alalebo pravidiel pľe poskytovanie pomoci z EŠIF
v súvislosti s Vo, porušením princípov a postupu Vo stanovených v zálkone o Vo alebo

vyplývajúcich z pľávnych aktov EÚ k problematike Vo alebo z obvyklej praxe (best practice)

aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi ELj, ato aj nad rámec zistení Poskytovatel'a

a bez ohl'adu na štádium, v ktoľom sa proces Vo nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti

vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímatel' je povinný takto vyčíslené NFP alebo
jeho ěasť vrátiť vsúlade sčlánkom I0vZP, ato aj vprípade, ak nedôjde kaplikácii postupu

podl'a š 41' zákonao pľíspevku z BŠm.

Pľijímateľ je povinný v závislosti od chaľakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác

postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác

na výkon kontroly podl'a kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF
avprípade postupov pľi obstaraní zálkazky, na ktorú sa zákon o Vo nevzťahuje, podl'a

metodického pokynu cKo č. 12. Ak Poskytovatel' v Príruěke pre Żiadateľa, Príruěke pre

Pľijímateľa, Príruěke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP
neurěí iné termíny a ľozsah dokumentácie, ktoní je Pľijímatel' povinný predkladať

Poskytovateľovi, Prijímatel'postupuje podl'a pľíslušnej kapitoly Systému ľiadenia EŠIF, resp.

v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktoľti sa zákon o Vo nevzťahuje, podl'a

metodického pokynu cKo ě.12.

5
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6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o Vo vykonáva
Poskytovatel' v závislosti od fázyletapy časového procesu Vo ako:

a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením Vo,
b) Ex-ante kontľolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
c) Ex-post kontľolu,
d) Kontrolu dodatkov zmlűv s Dodávatel'om.

7 ' Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o Vo
nevzťahuje, vykonáva Poskytovatel'v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Ex_ante kontľolu,
b) Ex-post kontľolu,
c) Kontľolu dodatkov zml(lv s Dodávatel'om.

8' Poskytovatel' je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb,
tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme
riadenia BŠm. Počas doby, kedy Poskytovatel' vyzve Prijímatel'a na doplnenie chýbajúcich
náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon
administľatívnej finančnej kontľoly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej
kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímatel'ovi a doručením chýbajricich
náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovatel'ovi zač,ínaplynúť
nová lehota.

9. Poskytovatel' je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej
finančnej kontroly Vo predÍžiť. Poskytovatel' o predižení lehoty bezodkladne informuje
Pľijímatel'a spôsobom dohodnutým v Zrriuve o poskytnutí NFP'

10. Poskytovatel'je opľávnený v odôvodnených prípadoch v ľámci iných nevyhnutných úkonov
súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu preľušiť výkon administratívnej finančnej
kontľoly podl'a odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon pľestane plynúť.
Poskytovatel' o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Pľijímatel'a spôsobom dohodnutým
v Zruiuve o poskytnutí NFP a zfuoveřl, mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovatel'ovi začína
plynúť nová lehota.

1 1. Poskytovatel' alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na pľocese Vo vo fáze otvárania
ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímatel' je povinný
oznámiť Poskytovatel'ovi teľmín a miesto konania otvárania ponúlďvyhodnotenia ponúk
najmenej 5 dní vopred; Zmluvné Strany následne dohodnú súvisiace administľatívne úkony
spojené s účasťou Poskytovatel'a na otváraní ponúk, resp. V komisii na vyhodnotenie ponúk.

IŻ. Poskytovatel' v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontľoly Vo môže
v ľámci záverov:

a) Udeliť Pľijímatel'ovi súhlas s vyhlásením Vo, s podpisom zmluvy s úspešným
uchádzaěom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávatel'om,

b) odmietnuť výkon ex-ante kontroly pľed vyhlásením Vo,
c) Pľipustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prá.c

do financovania v plnej výške,
d) Y y zv ať Pľij ímatel'a na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
e) Nepľipustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Pľijímatel'a na opakovanie procesu
obstaľávania služieb, tovaľov a stavebných prác,

Đ Udeliť finaněnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných
prác pred pripustením ěasti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
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g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovaľov a stavebných

prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo stľany Poskytovatel'a.-Prijímatel'ovi (ex-

post finaněná opľava) postupom podl'a $ 41 zákona o príspevku z BŠĺp v prípade Vo;
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkoml0 VZP,

h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovaľov a stavebných

prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradenó zo strany Poskytovatel'a Pľijímateľovi (ex-

post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vľátenie NFP alebojeho časti v prípade, ak nejde

o zákazku obstarávanú podl'a zźtkona o Vo.

13. Vprípade, ak Poskytovatel' neoboznáĺĺ:d Prijímatel'a (nezašle návrh čiastkovej spľávy

z kontľo|y/návľh správy z kontľoly, resp. čiastkovri spľávu z kontroly/správu z kontroly) v lehote

určenej na výkon administľatívnej finaněnej kontroly obstarávania sluŽieb, tovaľov, stavebných

prác asúvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania

ex-ante kontľoly pľed vyhlásením Vo), Prijímatel' nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu

s úspešným uchádzaěom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie

administľatívnej finaněnej kontroly Poskytovatelbm (napr. vyhlásenie Vo). Uzatvorenie

zmluvy s úspešným uchádzačom' resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je

vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napľ. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže

byť považov ané zapodstatné porušenie Zniuvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv

aj na opľávnenie Poskytovateľa určiť ex_ante finančnri opľavu.

14' Zrn7uvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoľé Prijímateľ zabezpeěuje

dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly Vo:

a) vo vzťahu k Vo na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu ',Informovanie
akomunikácia", zadávanie zálkazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude

ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods' 12 písm. c) alebo f) tohto článku vZP,
môže Prijímatel' opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených

pľípadoch môže Poskytovatel' na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávan\a

zátkazky podl'a prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto

písmena. Pri opakovaní zadárvania zákazky podl'a pľvej alebo druhej vety tohto písmena

môže byť pľedmet obstaľávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v čiastkovej

správe zkontroly/správe zkontroly kpredchádzajúcemu Vo. Pri opakovaní zadávania

zákazky podl'a pľvej vety tohto písmena je Prijímatel' povinný do Ż0 dní od doľučenia

ěiastkovej spľávy z kontľoly/správy zkontroly, vzťahujúcej sa k pľedchádzajúcemu Vo,
predložiť dokumentáciu k novému Vo na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm' a) tohto

ělánku. Pľi opakovaní zadávania zákazky podl'a druhej vety tohto písmena je Prijímatel'

povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovatel'a s opakovaním zadávania zátkazky

nad rámec limitu uvedeného v pľvej vete tohto písmena pľedložiť dokumentáciu k novému

Vo na ex-ante kontrolu podl'a ods. 6 písm. a) tohto článku. Pľijímatel' je povinný zaslať

oznámenie o vyhlásení Vo alebo iný obdobný dokument, ktorým sa Vo vyhlasuje, na

zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o veľejnom obstaľávaní do 15 dní

od doruěenia čiastkovej spľávy z kontroly/správy zkontľoly od Poskytovatel'a vzťahujúcej

sa k novému vo. V prípade, że ani vo vzťahu k opakovanému (tj. v poradí druhému) Vo
nebudú zźlvery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku

VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo Strany Pľijímatel'a.

Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávan\a podl'a ods' 2

tohto ělánku VZP.

b) vo vzťahu k Vo na podpornú Aktivitu ,,Riadenie projektu _ extetné", zadávanie zákazky

na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukoněené záverom z kontľoly uvedeným
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v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku YZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky

vzniknuté z tohto Vo budú považované za Neoprávnené výdavky'

Pľijímatel' beľie na vedomie, te v prípade ak bola vo Yýzve uvedená ako podmienka

oprávnenosti povinnosť mať vyhlásené Vo na všetky oprávnené výdavky, ktoré budú

rea|izované dodávatel'sky, totožnosť predloženého Vo na kontrolu sa overí pľostredníctvom

značky, pod ktoľou bolo zverejnené vo vestníku Úvo. Pokial' znaćka, pod ktorou bolo

zverejnené Vo v ľámci konania o žiadosti a znaćka, pod ktoľou bolo zveľejnené predložené Vo
na kontrolu nebudú totoźné, predložené Vo sa bude považovať za opakované Vo.

Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa pľocesu ex_ante

kontroly pľed vyhlásením Vo uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania

Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveřt

Pľijímatel'berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opľavy zo stľany Poskytovateľa je

viazanéna splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovatel'om uľčené.

Prijímateľ sa zavazuje zabezpeěiť v ľámci záväzkového vzťahu s každým Dodávatel'om

povinnosť Dodávateľa stľpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným

tovarom, službami a stavebnými pľácami kedykoľvek poěas platnosti a účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im

všetku potľebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zavázu1e zabezpeěiť v rámci závđzkového vzťahu

s Dodávateľom pľávo Pľijímatel'a bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávatel'om

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om

a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovatel'a neumožňujú financovanie

výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Prijímateľ akceptuje skutoěnosť, źe výdavky vzniknuté na základe Vo nemôžu byť

Poskytovateľom pľeplatené z NFP skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola,

resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finaněná oprava.

Prijímatel'berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú

kontrolu Žiadosti o platbu nezaěne plynúť skôr ako bude Pľijímateľ oboznámený o pozitívnom

výsledku administľatívnej finančnej kontroly Vo, ľesp. po potvrdení určenia ex-ante finaněnej

opravy. Ustanovenie pľedchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje

deklarované výdavky vzniknuté na zák|ade kontľolovaného obstaľávania služieb, tovarov

a stavebných prác'

Prijímatel'si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbeľe Dodávatel'a bol dodržaný

zálkazkonf7lktu záujmov. V pľípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovatel' oprávnený

postupovať pod|'a š 46 ods. IŻzákonao príspevku z BŠIp alebo podľa iných právnych predpisov

SR alebo postupov upravených v Pľávnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKo
č. 5 k určovaniu finaněných opráv, ktoré má ľiadiaci orgán uplatňovať pľi nedodľžaní pravidiel

a postupov veľejného obstaľávania.

Pľijímatel' si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pľavidiel čestnej hospodáľskej

siťaže azákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávatel'a. Pľijímatel' je vprocese

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odboľnou staľostlivosťou

za účelom preverenia, či v rámci Vo nedošlo k porušeniu pľavidiel čestnej hospodárskej sűťaźe

alebo inému protiprávnemu konaniu, pľičom je v pľípade opomenutia uvedenej povinnosti plne

zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutoěností zo strany Poskytovatel'a.

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo ďalebo

I
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b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich zprávnych predpisov SR

azprźlvnych aktov EÚ ďalebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich zPrávnych dokumentov,

zYýzvy, z usmernení, metodických pokynov CKo, stanovísk azistení co, oA, EK alebo

iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa závazné a v dôsledku aplikácie ktorých sa

vylučujú výdavky z vykonaného Vo z financovania,

to všetko pľed podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebnýchprác s úspešným

uchádzaěom a ak nedôjde k odstľáneniu protiprávneho stavu, nie je moźné pripustiť výdavky,

ktoľé vzniknú z takéhoto Vo, do financovania, o čom Poskytovatel'oboznámi Prijímatel'a spolu

so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je

v Metodickom pokyne CKo č. 5 k urěovaniu finaněných opľáv, ktoľé má riadiaci orgán

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstaľávania uvedené inak. V pľípade

návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovaľov, služieb alebo

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia

Prijímatel'a uvedené v pľvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu

obdobných nedostatkov'

ŻŻ. V pľípade, ak Poskytovatel'identifikuje:

a) nedodržanie pľincípov a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych pľedpisov SR
a z právny ch aktov EÚ al alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich zPrávnych dokumentov,

zYýzvy, Z usmernení, metodických pokynov CKo, stanovísk a zistení Certifikačného

orgánu, orgánu auditu, Euľópskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoľé sú pľe

Poskytovatel'a záĺväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vyluěujú výdavky vyplývajúce

z vykonaného Vo z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímatel'a a rispešného uchádzaěa, ale ešte pred úhradou

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na zák|ade zźĺvercv z administratívnej

finaněnej kontroly VeĘného obstarávania), Poskytovatel' nepľipustí výdavky vzniknuté

nazáklade takéhoto Vo do financovania tým spôsobom, že nieje povinný uhľadiť žiadosť

o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímatel'a stav konvaliduje

pľostredníctvom ex-ante finaněnej opľavy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy

a sriěasného pľipustenia kontrolovaného Vo do financovania postupuje Poskytovatel'v zmysle

Metodického pokynu CKo č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán

uplatňovať pľi nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou

č).4 ZIll7uvy o poskytnutí NFP. Koneěné potvľdenie ex-ante finaněnej opravy vydá'

Poskytovateľ Prijímatelbvi len po splnení podmienok urěených Poskytovatelbm. Výdavky

vzniknuté z takéhoto Vo budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky zníŹenia

oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opľavy. V prípade uzatvoľeného

dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovaľov, služieb alebo stavebných prác medzi

Pľijímatel'om a Dodávatel'om 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.

Ż3. Zoznam porušení pravidiel apostupov obstaľávania, spolu surěením percentuálnej výšky

finaněnej opravy prislúchajúcej konkľétnemu porušeniu, podl'a ktorého postupuje Poskytovateľ
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pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 zmluvy (Finančné
opravy za poľušenie pravidiel a postupov obstarávania)'

24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadatel'a povinnosť spočívajúca V tom, Źe źiadatel' 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, Prijímatel' nie je povinný predkladať dokumentáciu
k takémuto Vo na opätovnú kontrolu podl'a tohto ělánkl YZP. Uvedené nemá vplyv
na možnosť Poskytovatel'a vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania'

25. Pľijímatel' je povinný pľedložiť Poskytovatel'ovi najneskôľ do 10 pracovných dní po uzavretí
Zm|uvy o poskytnutí NFP:
a) kompletnú dokumentáciu z procesu Vo k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímatel'uzavrel zmluvu s úspešným
uchádzaěom alebo

b) informáciu o Stave, v akom sa proces Vo alebo iný spôsob obstaľávania na výbeľ
Dodávateľa k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia úěinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP Pľijímatel'neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzaěom.

Pľijímatel' je povinný predložiť dokumentáciu zkatdého Vo v súlade so Systémom riadenia
EŠIF, Príručkou k pľocesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v ľozsahu,
ktoľý umožní vykonanie kontroly podl'a ods. 6 alebo 7 tohto článku YZP. V súlade
s predchádzajúcou vetou, pokial'Pľijímatel'ku dňu nadobudnutia úěinnosti Zrriuvy o poskytnutí
NFP neuzavľel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný pľedložiť
dokumentáciu z príslušného Vo na ex-ante kontľolu podl'a ods. 6 písm. b) tohto článku.
Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatnó ustanovenia Zĺĺiuvy o poskytnutí
NFP sa aplikujú primeľane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie
dokumentácie z procesu Vo podl'a prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie
Zĺriwy o poskytnutí NFP.

článot 4 PovINNosTI sPoJENÉ s MoNIToRovANÍM PRoJEKTU
A PosKYTovANÍM INFoRMÁCIÍ

Prijímatel' je povinný počas platnosti a účinnosti Zĺrhvy o poskytnutí NFP pľavidelne
pľedkladať Poskytovatel'ovi monitorovacie správy Projektu a d'alšie údaje potrebné
na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovatel'om v súlade so Systémom riadenia
EŠIF, Pľíľučkou pľe prijímatel'a, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi
dokumentmi, a to:

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Doplňujúce monitoľovacie údaje,

c) Monitoľovaciu spľávu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s pľíznakom ,,výročná")
a monitorovaciu správu Projektu pľi Ukončení rea|izácie aktivít Projektu (s príznakom

,,záverećnźĺ"),

d) Následnű monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukoněení Projektu počas obdobia
Udržatel'nosti Projektu, prípadne ak to uľčí Poskytovatel'.

Prijímatel' je povinný predkladať Poskytovatel'ovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby,
priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje
k Žiadosti o platbu' Ak Prijímateľ nepľedloźí źiadnu Żiadosť o platbu spĺňaj,í"u podmienky
podl'a pľedchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

Ż.
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lcne o poskytnutí NFP a zźÍoveń ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy

p-j"ilu (s pľíznakom ,,výroěná"), Pľijímatel' je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu

o .äu" Reďizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Pľojekte ako aj

o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom

Poskytovatel'om (Doplňujúce monitoľovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej

lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímatel'je zźroveńpovinný pľedložiť infoľmácie v ľozsahu

podl'a tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovatel' poŹiada'

Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu pľedložiť Poskytovatel'ovi

n,onirorouu.iu spľávu Projektu (s príznakom,'výroěná") za obdobie kalendárneho roka od 1.1.

ľoku n d,o 3L .IŻ. ľoku n, najneskôr do 3 1 . januáraľoku n+ 1 . Prvým rokom, ktorý je ľozhodujúci

pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výľoěná"), je nasledujúci rok po ľoku,

u k'ro- nadobudla účinnosť Zĺĺ'iuva o poskytnutí NFP; ak Zmlwa o poskytnutí NFP

nadobudne úěinnosť neskôľ ako 1.1. ľoku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom

,,výľočná") obsahuje idaje za obdobie od nadobudnutia úěinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

do 3l.I2. ľoku n.

Prijímatel' je povinný do 30 dní od Ukoněeniarea\izácie aktivít Projektu v teľmíne podl'a tejto

Zĺłl7wy o poskytnutí NFP, najneskôľ však spolu s pľedložením Žiadosti o platbu (s príznakom

závereěná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu spľávu Pľojektu (s pľíznakom

,,záĺvereěná"). Monitoľované obdobie monitorovacej spľávy Projektu (s príznakom ,,zźnereěná")

je obdobie od úěinnosti Zrrhlvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít

pľojektu.

Pľijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie spľávy Pľojektu

poěas 5 ľokov, resp. 3 ľokov v prípade MSP od Finančného ukoněenia Projektu. Následné

monitorovacie spľávy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovatel'ovi každých 12

mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú

monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitoľovaného obdobia. Za prvé

monitoľované obdobie sa považuje obdobie od Ukoněenia rea|izácie aktivít Projektu (tj'

kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia závercěnej

monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukoněenia

Pľojektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa pľedkladaj űkaždých 12 mesiacov až do doby

uplynutia obdobia Udržatel'nosti proj ektu.

Monitorovacie spľávy Projektu a infoľmácia zas\anáPrijímateľom podl'a odseku 2 tohto ělánku

(Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovatel'om. Kontrola

Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu

s kontrolou Żiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finaněnej kontroly

kontrolovanej osoby v zmysle zźlkona o finančnej kontrole.

Pľijímateľ je povinný predložiť Poskytovatel'ovi informácie o monitorovaných údajoch

na úľovni Pľojektu v ľozsahu a termíne urěenom Poskytovatel'om. Prijímatel' je povinný

Bezodkladne pľostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o zaěatí a ukoněení

realizáłciekaždej hlavnej Aktivity Pľojektu. Pľijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom

ITMS2014+ informovať Poskytovatel'a o kalendáľnom dni ukoněenia Realizácie hlavných

aktivít Pľojektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovatel'a je

Prijímatel'povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovatel'om predložiť aj

iné infoľmácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímatel'a, S Realizáciou

Projektu, úěelom Projektu, s činnosťami Prijímatel'a súvisiacimi s úěelom Projektu, s vedením

účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitoľovacích údajov k Žiadosti
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o platbu, predkladania monitoľovacích správ Pľojektu alebo poskytovania informácií
o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podl'a prvej vety tohto odseku.

Prijímatel' je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovatel'a o zaćatí a ukončení
akéhokol'vek súdneho, exekučného alebo spľávneho konania voěi Pľijímatelbvi, o vzniku
azániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb
na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných
skutoěnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu ďalebo
na povahu a účel Projektu' Prijímatel' je tiež povinný informovat' Poskytovatel'a o zaěatí
a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizaěného konania a ľeštruktura|izácie,
ako aj o Vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce
tieto konania na Prijímatel'a vzťahujú. Prijímatel' je povinný informovať Poskytovateľa
o zavedení ozdravného ľežimu azavedení nútenej spľávy podl'a $ 19 zákona č:.583/2004Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskoľších predpisov, ak sa na Prijímatel'a tento zákon vzťahuje.

Prijímatel' je zodpovedný za presnosť, správnosť, pľavdivosť a úplnosť všetkých informácií
poskytovaných Poskytovatel'ovi.

10. o zmenách týkajúcich sa Projektu je Pľijímatel'povinný informovať Poskytovatel'a v rozsahu
podl'a podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

11. Poskytovatel' je opľávnený požadovať od Prijímatel'a správy a informácie viažuce sa k Projektu
aj nad rámec rozsahu Stanovenom v odseku 1 písm. a) až, d) tohto článku a Prijímatel' je povinný
v lehotách stanovených Poskytovatel'om tieto správy a informácie poskytnúť.

12. o osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podl'a článku 6l a 65 ods. 8
všeobecného naľiadenia) je Pľijímatel' povinný informovať Poskytovatel'a v monitorovacích
správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku vZP v rozsahu podl'a požiadaviek
Poskytovatel'a. Pri Vypľacovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Pľijímatel' povinný
zohl'adniť všetky príjmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predložení žiadosti o NFP. Pľi Pľojektoch
generujúcich príjmy podl'a článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímatel'
predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitoľovacou
správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podl'a článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri
ktoľých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finaněnú
ana|ýzu s kalkuláciou Čistych príjmov spolu s treťou Následnou monitoľovacou správou. Pri
Pľojektoch generujúcich príjmy podlä článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú
Čisté prĺjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo
nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímatel' predkladá spolu
s monitorovacou správou s príznakom ,,závereěná" aktualizovanú Finančnú ana|ýzu.
Na Pľojekty generujúce prĺmy, ktorých celkové opľávnené výdavky sú ľovné alebo nižšie ako
50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

13. Pľijímatel' je povinný infoľmovať Poskytovatel'a o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo
vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhľadení
Poskytovatel'om povolenej Pľeddavkovej platby Prijímatel'om Dodávatel'ovi, a to zaslaním
zűětovacej faktúry a pľípadne d'alšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov
k pľeukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímatel' je povinný informovať Poskytovatel'a o
dodaní tovaľov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní,
poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote uľčenej Poskytovatelbm.
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článoľ5 INFORMOVANIEAKOMUNIKÁcIł

1. Prijímatel' je povinný počas platnosti a účinnostiZmhvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť

o pľíspevku, ktorý na zák|ade Zmhvy o poskytnutí NFP získa, ľesp. získal formou NFP
pľostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP,

ostatných ustanovení Znluvy o poskytnutí NFP a Pľávnych dokumentov.

Ż. Pľijímatel' sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané

na verejnosť budú obsahovať nasledujrice infoľmácie:

a) odkaz na Euľópsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými

štandaľdmi;

b) odkazna príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich

označení: EFRR - Euľópsky fond regionálneho ľozvoja a KF - Kohézny fond; ak je Pľojekt

financovaný zviac akojedného fondu, odkaz podl'a predchádzajlicej vety môže prijímatel'

nahradiť odkazom na EŠIF - európske štrukturálne a investiěné fondy'

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

na svojom webovom sídle kľátky opis Projektu, vrátane popisu ciel'ov a výsledkov Projektu.

Rozsah informácie zveľejnenej na webovom sídle Pľijímatel'a musí byť pľimeľaný výške

poskytovaného NFP a musí zdörazřlovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímatel' povinný zabezpeěiť

poěas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútaěa na mieste rea|izácie Projektu, ktorý

spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Pľojekt spoěíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Doěasný pútač musí byť dostatočne vel'ký a musí byť umiestnený na mieste l'ahko viditeľnom
veľejnosťou.

5. Pľijímatel' je povinný nahľadiť doěasný pritač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou

tabul'ou alebo stálym pútaěom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútaě v prípade Projektu
spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to

najneskôr do troch mesiacov po Ukoněení realizác\e hlavných aktivít Projektu. Povinnosť
umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútač,a sa vzťahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto

podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Pľojekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní
infľaštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabul'a alebo stály plitaě musí byť dostatoěne velký a musí byť umiestnený na mieste l'ahko

viditeľnom verej nosťou.

6. Pľijímatel' sa zavazuje uviesť na doěasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pritaěi infoľmácie
uvedené v odseku Ż tohto článku YZP a názov a hlavný ciel' Projektu. Pľijímatel' je povinný
zabezpeěiť, aby informácie uvedené vpľedchádzajűcej vete spolu zaberali najmenej Ż5vo

dočasného pűtača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku YZP, je

Prijímatel' povinný zaistiť informovanie verejnosti poěas Realizácie aktivít Pľojektu o tom, že

Projekt je spolufinancovaný z BŠm minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej

vel'kosti A3) a to na mieste l'ahko viditel'nom veľejnosťou, ako sú vstupné pľiestoľy budovy.
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Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre oP KŽP
Zvercjneného na webovom sídle Poskytovatel'a av zmysle Metodického pokynu CKo
na pľogramové obdobie Ż014 _ Ż0Ż0 č,' 16.

8. V pľimeraných prípadoch je Pľijímatel'povinný zabezpeč,iť, aby ciel'ová skupina alebo osoby,
na ktoré je Realizácia aktivít Pľojektu zameraná boli infoľmovaní o tom, źe Pľojekt je
spolufinancovaný z konkľétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných pľedmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP
nepoužijú.

10. Prijímate|' sazaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré
sa týkajri Realizácie aktivít Pľojektu a sú určené pľe veĘnosť alebo účastníkov, yrátane
prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách
Pľojektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku YZP, s výnimkou podpoľnej
dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímatel' zaväzuje uvádzať informácie uvedené
v odseku 2 písm. a) tohto článku YZP.Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúľy,výplatnépásky,
dodacie listy a pod.) nie je potľebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.

11. Poskytovatel' je opľávnený určiť bližšie požiadavky na velkosť doěasného pűtaóa, stálej tabule
alebo stáleho pútača, ako aj d'alšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek
v oblasti infoľmovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pľe oP KŽP.

12' Ak Poskytovatel' neuľčí inak, Pľijímatel' je povinný použiť gľafický štandard pľe opatrenia
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre infoľmovanie a komunikáciu,
ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKo na programové obdobie ŻOI4 _ 2OŻO č,. 16.

článot 6 vLAsTNÍCTvo A PoUŽITIE vÝsTUPov
l. Prijímatel' sa zaväzuje, že počas Realizácie Pľojektu a obdobia Udľžatel'nosti Pľojektu:

a) budú nehnutel'nosti, v srívislosti s ktorými saPľojekt rea|izuje,spĺňať voYýzvestanovené
podmienky poskytnutia príspevku z hl'adiska vlastníckych, ľesp. iných užívacích práv
vzt'ahujúcich sa na právny vzťah Prijímatel'a k nehnutel'nostiam, v ktorých alebo
v stivislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Yýzvy (d'alej ako ,,Nehnutelonosti
na ľealizáciu Pľojektu"). To znamená, źe Prijímatel' musí mať k Nehnutel'nosti
nareallzáciu Pľojektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovatel'ný definovaný v rámci
podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa
naťaľchy ainé práva tľetích osôb viažucich sa kNehnutel'nosti na ľea\izáciu Projektu.
Zprávneho vzťahu Prijímatel'a k Nehnutelnostiam narcalizáciuProjektu musí byť zrejmé,
že Pľijímatel' je oprávnený Nehnutel'nosti na realizácfu Pľojektu nerušene a plnohodnotne
uźívať počas Realizácie Projektu a počas obdobia Udľžatel'nosti Projektu. Môže pritom
dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoľé toto pľávo Pľijímatel'a zakladajĹl
a ktoré sa môžu navzájom meniť pľi dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou
počas Realizácie Pľojektu a obdobia Udržatelhosti pľojektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoľé obstaral
alebo zhodnotil vrámci Projektu zNFP alebo zjeho časti (d'alej len ,,Majetok
nadobudnutý z NFPś'):

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktoľý bol
NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpeč,enie a udržanie ciel'a
Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej
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,<ZP
osobe podl'a Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodľžaní

pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) zarudí ho do svojho majetku azostane vjeho majetku pri dodržaní pľíslušného

právneho pľedpisu aplikovatelhého na Prijímatel'a podl'a jeho štatutáľneho postavenia

(nup'. Zákonao účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný

postup pľi aplikácii výnimiek podl'a bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tľetích osôb na zák|ade trhových podmienok pri využití postupov

a podmienok obstarávaniauvedených v článku 3 týchto YZP.Majetok nadobudnutý z

NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový anepoužívaný, ak výzva

neustanovuje inak, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý

Pľijímatel'už predtým, ěo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal

k nemu iný pľávny vzťah anásledne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od

tretej osoby, bez ohl'adu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovatel', Prijímate|' oznaěí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovatel'om tak, aby nemohli

byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a obdobia

Udľžateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich

z komunikácie a informovanosti v zmysle ělánku 2 ods. 8 a ělánku 5 vZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktoľý je predmetom duševného

vlastníctva (autorského prźlva, práv súvisiacich s autorským právom aprźxa

pľiemyselného vlastníctva, vľátane právazpatentu, právana ochľanu designu, práva

na ochranu úžitkového vzoru' pľáva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako

,rmajetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva"), na zálkladę písomnej

zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie

nasledovných podmienok:

1' Ak Prijímatel' nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva

na zálkladezmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie a|ebo zabezpeěenie

vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného

vlastníctva) pľe Pľojekt, Prijímateľ ako nadobúdatel' musí byť opľávnený

v rozsahu, v akom to nevyluěujú právne pľedpisy SR kogentnej povahy, použiť

dielo alebo vykonávať právazpľiemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom

na základe vecne' miestne a ěasovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez

osobitného súhlasu dodávateľa prevoditel'nej, v písomnej forme vyjadrenej

licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia

Prijímatel'a pľi používaní diela alebo pľi vykonávaní iného pľáva duševného

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný

alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vľátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku ěoho bude

Prijímatel' opľávnený všetky ptáva duševného vlastníctva nerušene

a neobmedzene aplikovať, uźívať, poźívať, šíriť, rozmnožovať, pľepracovať,

spľacovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chĺániť a nakladať s nimi na l'ubovoľný

účel, prípadne v rovnakom ľozsahu ich previesť či poskytnúť ěiastoěne alebo

v celosti tretej osobe, priěom takáto licencia Sa poskytuje bezodplatne

a bezpodmienečne.

Ż. Vzmluve podl'a bodu 1' budri zahrnuté ustanovenia ozverejnení autorov'

výrobcov a subdodávatel'ov Dodávateľa Prijímateľa'
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2

3. Ak Pľijímatel' nadobudne majetok, ktoľý je pľedmetom duševného vlastníctva
na základe zmluvy, ktoľej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného
existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre
Projekt, ktoré nebolo zhotovené podl'a požiadaviek Prijímatel'a a ktoré sa
v rovnakej alebo obdobnej podobe ponrika aj iným osobám, Pľijímatel' ako
nadobúdatel' musí byť opľávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne
predpisy sR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva
z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel
Zrrlwy o poskytnutí NFP, ciel'Pľojektu a zabezpečiť Udržatel'nosť Projektu bez
obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatoěné náklady vzťahujúce sa k pľevádzke
majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu
používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených
v predchádzajúcej vete je Prijímatel' povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu
umožňuje pľávny poľiadok' vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podl'a
bodu 1, pri zohl'adnení štandardných licenčných podmienok vzťahujrícich sa
na dodávaný majetok, ktorý je pľedmetom duševného vlastníctva.

Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Poskytovatel'a počas Realizácie Pľojektu a počas obdobia Udržatel'nosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo pľenechaný do iného dľuhu uŹívaniatretej osoby, v celku alebo
čiastočne, s výnimkou vyplývajricou z ods. l písm' b) bod (i) tohto článku alebo
s výnimkou vyplývajúcou zYýzvy,

c) zaťažený akýmkol'vek pľávom tretej osoby, okľem prípadu, ak podl'a Poskytovatel'a nemá
vplyv na dosiahnutie úěelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie ciel'a
Pľojektu podľa ělánku 2 ods. 2.2 zrrluvy a nie je v Íozpore so záväzkami. ktoré pľe
Poskytovatel'a vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou;

d) zaťaźený zá|oźnýmpľávom v pľospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.

Pľijímatel' je povinný akúkol'vek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať aź
po udelení ptechádzajűceho písomného súhlasu Poskytovatel'a aj v prípadoch, na ktoľé sa
vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom,
o ktorých sa Prijímatel' domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku.
V prípade, že úkon pľi dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha
Veľejnému obstarávaniu, je Prijímatel' povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle
zálkonao Vo a pľavidiel uvedených v Pľávnych dokumentoch, priěom Poskytovatel'oveľí súlad
tohto obstarźnania so zákonom o Vo a pravidlami uvedenými v Pľávnych dokumentoch ešte
pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovatel' môže udeliť súhlas s tým, že podmienky
uvedené vods. 1písm' b) bod. (i) a (ii) avods.2 písm. a) ab) tohto článku 6vZP sabudú
vzťahovať na urěitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej mieľe, alebo sa na
neho nebudű vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výluěne v prípade, ak ide
o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít
Projektu a ktoľý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Yýzve
nemôžespÍĺaťpodmienkyuvedenévods. 1písm'b)bod.(i)a(ii)avods.2písm.a)ab)tohto
článku 6vZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého
zNFP je nevyhnutne potľebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad otzv.
vyvolané investície). o súhlas podlä tohto odseku 3 źiada Prijímatel'Poskytovatel'a, pričom
sriěasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie srihlasu, inak
Poskytovatel' žiadosť o srihlas zamietne.
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4. Poľušenie povinnosti Prijímateľa podl'a ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až

d) tohto článku môže v závislosti od ľozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP'

ku ktorému sa porušenie povinnosti viaźe, predstavovať Podstatnú Zmenu Pľojektu, s ohl'adom

na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP'

Pľi dodľŽaní podmienok uvedených vodsekoch 1 aź3 tohto článku Prijímatel'zároveň berie

na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku nadobudnutého

z NFP za iných ako tľhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle

ělánku 107 a nasl' Zlĺťruvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ, v dôsledku ěoho bude Prijímatel' povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto

poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úľokmi vo výške, v lehotách a spôsobom

vyplýva.;ĺcim z uvedených pľávnych predpisov SR a právnych aktov nÚ. Prijímateľ je povinný

viátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Pľijímatel'a uvedeným v prvej

vete tohto odseku v súlade s ělánkom I0vZP.

Prijímatel' sa zavazuje poskytnriť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Pľojektu, a týmto zźtroveřĺ

udeĘe Poskytovatelbvi a príslušným orgánom SR aEÚ právo na použitie údajov ztejto

dokumentácie na úěely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských

a priemyselných práv Pľijímateľa.

Porušenie povinností Pľijímatel'a uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez pľedchádzajiceho

písomného súhlasu Poskytovatel'a v zmysle ods. 3 tohto článku YZP, sa považuje za podstatné

porušenie Zrĺllwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade

s ělánkom I0VZP.

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

rozhodnutia podl'a pľávnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou opľávnenou z výkonu

rozhodnutia Poskytovatel', Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca

banka.

článok 7 PREvoD A PRECHoD PRÁv A PovINNosTÍ

Prijímatel' je opľávnený previesť práva a povinnosti zo Zn7uvy o poskytnutí NFP na iný subjekt

iba s pľedchádzajú,cim písomným súhlasom Poskytovatel'a postupom podl'a článku 6 zmluvy

týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2

ods. 3 a4YZP apodmienok uvedených vbode 6.9 Systému finančného ľiadenia. Prijímatel'

spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom prá'v a povinností zo Zrriwy o poskytnutí

NFP predloží Poskytovatelbvi doklady, ktorými pľeukazuje splnenie podmienok pre udelenie

súhlasu. Poskytovatel' je následne opľávnený vyźiadať od Prijímateľa akékol'vek dokumenty

alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu

splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímatel' je povinný poskytnúť Poskytovateľovi

požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť

kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom urěeným Poskytovatel'om. Ak Prijímatel'
neposkytne Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyźiadané podľa

predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ sríhlas So Zmenou v osobe Pľijímatel'a

neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so Zmenou v osobe Prijímatel'a súhlas, je zoZrĺiwy
o poskytnutí NFP voči Poskytovatel'ovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný

Prijímateľ vnadväznosti na $ 531 anasl. oběianskeho zákonníka, bez ohl'adu na akékoľvek
záväzky Pľijímatel'a voěi tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v ľozpore s pľávnymi
pľedpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k pľevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí

NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovatel'a, takéto porušenie povinnosti
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Pľijímatel'a sa považuje za podstatné poľušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom Io vZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímatel'a (napľíklad prevod akcií alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spoloěnosti, ktorá je Pľijímatel'om) nepredstavuje Podstatnú zmenu
Projektu v prípade, ak táto Zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené
vo Yýzve a zároveřltőúo zmenanebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Pľojektu v zmysle
článku Ż.2 zmluvy ' V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímatel' povinný oznámiť
Poskytovatelbvi zmenu vo vlastníckej štľuktúľe Pľijímatel'a bezodkladne po tom, ako sa o tejto
Zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovatel'je opľávnený po oznámení takejto Zmeny,
ako aj z vlastného podnetu vyźiadať od Prijímatel'a akúkol'vek Dokumentáciu alebo poźiadať
o poskytnutie doplňujúcich infoľmácií a vysvetlení potľebných k preskúmaniu skutočnosti, či
zmenou vlastníckej štľuktúľy Pľijímatel'a došlo k Podstatnej Zmene Projektu a Pľijímatel' je
povinný požadovanú Dokumentáciu, infoľmácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote
a spôsobom určeným Poskytovatelbm tomuto poskytnút'. Neposkytnutie Dokumentácie,
vysvetlení a informácií vyžiadaných podl'a predchádzajúcej vety v stanovenej lehote,
predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, zaktoré,je Poskytovatel'oprávnený uplatniť
voči Pľijímatel'ovi zmluvnú pokutu podl'a ělánku 13 ods. 5 písm. a)YZP.

3. Postúpenie pohl'adávky Prijímatel'a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohl'adu
na pľávny titul, pľávnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohl'adávky vyplývajúcej Poskytovatel'ovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP
v zmysle pľávnych pľedpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. Vprípade, ak na základe právnych pľedpisov SR pľechádza výkon akýchkol'vek práv
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovatel'om
a Pľijímatel'om na základe Zmlavy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záloźného
práva) z Poskytovatel'a na iný orgán zastupujúci Slovenskú ľepubliku, tento oľgán automaticky
vstupuje do všetkých práv apovinností PoskytovateI'a zo Zm]uvy o poskytnutí NFP, ktorých
výkon mu umožňujú príslušné právne pľedpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6' Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pľi prevode alebo pľechode práv
a povinností sú upravené v Systéme finaněného riadenia'

článok8 RBALIZÁCIAAKTIVÍTPRo.IEKTU
1. Prijímatel' je povinný zrealizovať schválený Pľojekt v súlade so Zmluvou oposkytnutí NFP

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Pľijímatel' je povinný pri
zamýšl'anej Zmene teľmínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť
o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a6.9 zrriuvy'

Ż' DeřtZaěatiarealizácie hlavných aktivít Pľojektu uvedie Pľijímatel'v Hlásení o zač,atí realizácie
hlavných aktivít Projektu (Pľíloha č. 3 zmluvy), ktoľé je Prijímatel' povinný zas|ať
Poskytovatel'ovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) aŽ (v)
definície Zač,atiarealizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 vZP. AkYýzva
umožňuje Zaěatie realizácie hlavných aktivít Pľojektu v čase predchádzajúcom účinnosti
Zmlavy o poskytnutí NFP a Prijímatel' skutoěne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu
pľed účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovatel'ovi Hláseni e o začatí
realizácie hlavných aktivít Projektu do ŻO dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP. Nepredloženie Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
v stanovenej lehote môže byt' Zo strany Poskytovatel'a povaźované za podstatné poľušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP.
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Prijímatel' je povinný zaěať Fyzickťl realizáciu činností na tie skupiny výdavkov, ktoré

predstavujú hodnotu minimálne Żo aviac %o vo vzťahu k celkovým opľávneným výdavkom na

äanú htavnú aktivitu, najneskôľ do 80 pracovných dní od doruěenia Hlásenia o zaěatí rea|izácie

hlavných aktivít Projektu Poskytovateľovi. V prípade, ak Prijímatel' nezaěne s Fyzickou

rea|izáciou činností v zmysle predchádzajúcej vety v lehote 80 pracovných dní od doruěenia

Hlásenia o zaěatí rea|izácie hlavných aktivít Projektu Poskytovatel'ovi, je povinný poźiadať

Poskytovate|'a na základe odôvodenej žiadosti o predĺženie tejto lehoty. Nezačatie fyzickej

realizácie činností na tie skupiny výdavkov, ktoré pľedstavujú hodnotu minimálne 20 a viac ?o

vo vzťahu k celkovým oprávneným výdavkom na danú hlavnú aktivitu najneskôľ do 80

pracovných dní od doruěenia Hlásenia o zač,atí rea|izácie hlavných aktivít Projektu

Poskytovatel'ovi a súěasne nedoruěenie žiadosti o predĺženie tejto lehoty Poskytovatel'ovi v

zmysle predchádzajúcej vety, je považované za podstatné porušenieZmlwy o poskytnutí NFP'

Uvedená podmienka sa nevzťahuje na Prijímateľov, ktorými sú ústredne orgány štátnej správy,

rozpočtové a pľíspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredných oľgánov štátnej

spľávy a štátne podniky zriadené podľa osobitného zálkona.

Prijímatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Pľojektu, ak Realizácii hlavných

aktivít Projektu bráni okolnosť vyluěujúca zodpovednosť, a to po dobu tľvania oVZ. Čas

tľvania oYZ sa nezapoéítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pľičom však

Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukoněená najneskôr do uplynutia stanoveného

obdobia oprávnenosti podl'a právnych aktov EÚ' t' j. do 31. decembra2OŻ3. Poskytovatel'

nazáklade oznámenia Prijímatel'a o pominutí oYZ zabezpeěí úpľavu harmonogramu Projektu

uvedeného v Prílohe č,.2Zrriuvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podl'a tohto

ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovatel'pozastaví poskytovanie NFP
z dôvodu oVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods' 11 písm. b) tohto ělánku vZP).

Pľi|ímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa

Poskytovatel' dostane do omeškania:

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktoľý ľealizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo najej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní,

a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zĺĺĺava o poskytnutí NFP alebo

Právne dokumenty alalebo Právne predpisy SR alebo právne akty eÚ nestanovujú lehotu

na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných

aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovatel'povinnosť začať

konať. V pľípade ŻoP sa lehota uvedená v pľedchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti

ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie

Poskytovatel'a zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon

alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Pľijímateľ
povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom administľatívnej finaněnej kontroly veľejného obstarávania podľa ělánku 3vZP,
a to po dobu omeškania Poskytovatel'a.

Doba Realizácie hlavných aktivít Pľojektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b)

vyššie predÍži o čas omeškania Poskytovatel'a, priěom však Realizácia hlavných aktivít Projektu

musí byť ukoněená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia opľávnenosti podľa právnych

aktov EÚ, t. j' do 31. decembra2023'

Pľijímatel' Bezodkladne po vzniku oYZ a|ebo po tom, ěo sa o ich vzniku dozvedel, alebo

po tom, ako nastala skutoěnosť podl'a odseku 4 tohto ělánku VZP, písomne oznámi
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov
pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku yZP. v prípade vzniku oVZ podl'a odseku 3

4

5
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a 4 tohto článku Prijímatel' v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoľé viedli k vzniku
oYZ, dátlm vzniku ovz, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu pľeukazujúcu vznik oVZ.
Doľučením tohto oznámenia Poskytovatel'ovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie
hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP,
to však neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podl'a odseku 3 tohto článku, Pľijímatel'Poskytovatel'ovi
jednoznačne preukáže skorší vznik oYZ a Poskytovatel' tento skorší vznik písomne
akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Pľojektu z dôvodov podl'a
odseku 3 tohto článku YZPPrijímatel'uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít
Pľojektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít
Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len
niektorých hlavných aktivít Projektu, Pľijímatel' v oznámení uvedie názov jednotlivých
hlavných aktivít, ktoľých Sa pozastavenie týka, podl'a názvujednotlivých hlavných aktivít
uvedených v Rozpočte Pľojektu ako tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP a v tabul'ke
č. 6 v Pľflohe č,. 2 Zmhvy o poskytnutí NFP (Pľedmet podpory NFP)' Ak v oznámení
o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Pľojektu nie sú špecifikované źiadne hlavné
aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na zák|ade
čoho z hl'adiska opľávnenosti výdavkov nastávajri úěinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto
článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podl'a ods. 4 písm. a) tohto
článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŻoP, ktoré sú stanovené
v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako deli pozastavenia
tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na pľeplatenie podanej ŽoP;

c) v pľípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Pľojektu podlä ods. 4 písm. a)
v pľípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto
Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Pľávnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho
úkonu alebo postupu a Prijímatel'si v oznámeníuplatnil ako deň pozastavenia tľidsiaty prvý
deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o oYZ Poskytovatel' písomne oznámj Pľijímatel'ovi, že vzn\k oYZ
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie
hlavných aktivít Projektu nedošlo.

PoSkytoVatel' je oprávnený pozastavit' poskytovanie NFP:

a) v pľípade nepodstatného porušenia Zmlwy o poskytnutí NFP Pľijímatel'om, a to aź do
doby odstľánenia tohto poľušenia Zo Stľany Prijímatel'a,

b) v prípade podstatného poľušenia Zmlwy o poskytnutí NFP Pľijímatel'om, ak Poskytovatel'
neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aź do doby odstľánenia tohto porušenia
zo strany Pľijímatel'a,

c) vpľípade, ak poskytnutiu NFP bránioYZ na Stľane Prijímatel'a, ato aź do doby zániku
tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na pľípady, kedy je pľedmetom ŽoP výdavok
vzťahujúci sa na aktivitu alebojej časť vykonanú v ľámci Realizácie aktivít Projektu pred
tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podl'a ods. 5 tohto článku, a to aj
v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávatel'ovi došlo až v čase po vzniku
účinkov pozastavenia Projektu podl'a ods. 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovatel'ovi súvisiacich
s Realizáciou aktivít Pľojektu v zmysle článku 13 ods. l vZP,
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e) v pľípade zaěaÍiatľestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Pľojektu alebo

s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zľ:l7wy o poskytnutí NFP

naąea|izáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voěi Prijímatel'ovi,

osobám konajúcim v mene Pľijímateľa alebo iným osobám v pľiamej súvislosti

s Pľojektom,

Đ v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozľenie z Nezrovnalosti na úľovni konkľétnej

Yýzvy, v rámci ktoľej Pľijímatel'podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej

povinnosti Pľijímatel'om,

g) v prípade, akje Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontľoly na úrovni Poskytovateľa

a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly pľedbežne obsahujú zistenia, ktoré

vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohl'adu na porušenie pľávnej

povinnosti Prij ímatel'om,

h) v prípade, ak došlo k zaěatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučitelhej

s vnútorným trhom alebo neopľávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmlwy
o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protipľávnej pomoci

podl'a ělánku 4 ods. 4 Nariadenia Rady @Ú) č. 2015/1589, ktoľým sa ustanovujú podrobné

pľavidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade,

ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prtkázala ělenskému štátu pozastaviť akúkol'vek

pľotiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci

so spoloěným trhom,

Đ v pľípade, ak poskytnutiu NFP bľáni uzatvoľenie Štátnej pokladnice na prelome

kalendárnych rokov.

Poskytovatel'môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich,

v pľípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ
je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to

nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné

porušenie Zrriwy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opľavu ěasti NFP.

Poskytovateľ oznámi Pľijímatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené

podmienky podl'a ods. 6 alebo 7 tohto ělánku VZP. Doruěením tohto oznámenia Prijímateľovi
nastávajli úěinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel' pozastaví poskytovanie NFP vľátane všetkých procesov s tým súvisiacich

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie

konkľétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka,Zmluvné strany sa dohodli,

že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovatel'sa
v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podl'a Zrrlwy
o poskytnutí NFP a Prijímatelbvi nevzniká žiadne prá,vo ztakéhoto ne/konania Poskytovatel'a,

ktoré nie je osobitne dohodnuté V tomto ělánku YZP ' Zároveň pre taký pľípad plati a Prijímatel'

si je vedomý a súhlasí s tým, že v pńpade' ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu

výdavky, ktoľé by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú povaźované za oprávnené, pretoźe

nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Pľojektu (ělánok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp.

nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu'

Keďže Realizácia hlavných aktivít Pľojektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,

takto vynaložené výdavky nebudú Prijímatel'ovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky,ktoré
môžu v tejto súvislosti Pľijímatel'ovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi

s Dodávatel'mi. Ak Poskytovatel'v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podl'a odsekov
6 a 7 tohto ělánku uviedol konkrétne Aktivity, ktoľých sa týka pozastavenie poskytovania NFP,
dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi
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generovaných výdavkov. Poskytovatel' je povinný, ak ho o to Pľijímatel'požiada, poskytnúť mu
všetku požadovanri nevyhnutnú súčinnost' v súlade so Zmluvou poskýtnutí NFP na to, aby
Prijímatel'bol schopný opäť pokľačovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

l0' Výdavky realizované Pľijímatel'om počas obdobia pozastavenia Reali zácie hlavných aktivít
ProJektu sa nebudú pokladat'za oprávnené výdavky, ato ani výdavky vzťahujűce Sa
na podpoľné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu v tej časti, ktorá
bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímatel'om, ktoré sú podlh Prílohy
č" 2 Zmlllvy o poskytnutí NFP (Pľedmet podpory NFP) zahľnuté pod čast'ou Pľojektu, ktoľej
realizácia nebola pozastavená v nadväznos tinaoznámenie Prijímatel'a podl'a ods. 5 tohto ělánku
vZP' Z hl'adiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa upiatní výnimka stanovená
v odseku 6 písm. c) vyššie.

1 1 . Ak Prij ímat el' má za to, že..

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku
pľekážkou pre poskytovanie NFP Zo stľany Poskytovatel'a, s výnimŕou písm. Đ a g) odseku
6 tohto článku, na ktoľé sa toto ustanovenie odseku 1l nevzt'ahuje, za podmienky, ak
súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímatel'a, alebo

b) došIo k zániku oYZ,ktoré sú vzmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pľe poskytovanie
NFP zo strany poskytovatel'a, alebo

c) odstľánil Nezľovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doľučit' Poskytovatel'ovi oznámenie o odstránení zistených poľušení
Zmlwy o poskytnutí NFP. V pľípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Pľijímatelbvi nebľáni
iný vykonaný právny úkon alebo akákol'vek povinnosť Poskytovatel'a vyplývajúca pre neho
zPrávnych pľedpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Pľávnych dokumentov týkajúcich
sa Nezrovnalostí a zároveř'l podlh oveľenia Poskytovatel'a tvrdenia Pľijímatel'a o odstránení
zistených porušení Zmlavy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovatel,
poskytovanie NFP Prijímatel'ovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených
V tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Pľojektu automaticky
nepredlžuje o dobu, počas ktoľej Poskytovatel' pozastavil poskytovanie ľÉp a Pľijímatel,ovi
z tohto dôvodu nevzniká źiadne právo.

IŻ' V prípade zániku oYZ sa Poskytovatel' zaväzuje Bezodkladne obnovit' poskytovanie NFP
Prijímatel'ovi.

13' V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie
prekážky, ktorá má povahu oYZ, jePoskytovatel'oprávnený skontľolova ť, ěi trvátáto prekáźka,
ato postupom uvedený^ rtejto Zmluve oposkytnutí NFP, v Pľávnych predpisoch SR
a právnych aktoch EÚ alebo v Pľávnych dokumentoch týkajrícich sa výkonu kontroly
Pľijímatelh Poskytovatel'om. Na ten ričel je Prijímatel' povinný na požiadani! Poskytovatel,a
preukázať dodľžiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych
predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podl'a tejto Zmluvy
o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávatel'om.

14' Úeinty oYZ sű obmedzené iba na dobu, dokial'tľvá prekážka, s ktoľou sú tieto účinky spojené
($ 374 ods. 3 obchodného zákonníka). Zánikprekáźky,ktorámápovahu oYZ, jePľijímatel,
po vi nn ý j edno značne pr ellkázať a oznámit' Poskytovate lbvi.

15' Prijímatel' je povinný elektronicky pľedložit' Poskytovatelbvi Harmonogľam finančnej
rea|izácie projektu spolu s Hlásením o začatí rea|izácie hlavných aktivít Projektu. Vzoľ
Harmonogramu finančnej realizácie pľojektu stanoví Poskytovatel' v Príručke pľe pľijímatel,a.

.J
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Harmonogram finaněnej rea|izácie projektu, v ktorom Prijímatel' uvedie výšku plánovaných

výdavkov, ktoré si bude náľokovať v rámci pľedkladaných žiadostí o platbu poěas konkľétneho

trojmesaěného obdobia, je pre Pľijímatel'a závazný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram

finančnej realizácie pľojektu iba v pľípadoch uvedených v tejto Zrnluve o poskytnutí NFP.

Poskytovatel' si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším

aktualizovaným Harmonogramom finaněnej real^izácie pľojektu apožadovať, aby Pľijímatel'

zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogľamu finančnej rea|izácie projektu v súlade

s povinnosťou ľealizovať Pľojekt ľiadne a včas.

16. Harmonogľam finaněnej rea|izácie pľojektu je Prijímatel'povinný aktualizovať po oboznámení

sa s pozitívnym výsledkom administratívnej finančnej kontroly každého Vo, resp. po potvrdení

určenia ex-ante finančnej opravy Zo Stľany Poskytovateľa na pľíslušné Vo, a elektľonicky

pľedložiť aktualizovaný Harmonogram finaněnej realizácie projektu Poskytovatel'ovi v lehote

do 10 dní.

l7. Prijímatel' je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finaněnej realizácie
projektu a pľedkladať žiadosti o platbu v súlade s ělánkom 5 ods. 5.1 zmluvy v plánovanej výške

NFP podl'a Harmonogľamu finaněnej rcalizácie projektu' V prípade, ak je Prijímatel' pri

finančnej realizácii pľojektu podl'a aktuálneho Haľmonogramu finančnej realizárcie projektu v

omeškaní o viac ako dve trojmesaěné obdobia, uvedené je považované za poľušenie Zmluvy o

poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovatel'oprávnený zníźiť výšku NFP. Sumu, o ktoní
sa má znítiť NFP' stanoví Poskytovatel', pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu

rozdielu výšky výdavkov, ktoľé si Prijímateľ plánoval nárokovať v ľámci pľedkladaných žiadostí

o platbu poěas daného trojmesaěného obdobia v Harmonogľame finančnej realizárcie projektu, a

výšky výdavkov, ktoľé si Pľijímatel' skutočne nárokoval v ŻoP predložených najneskôr do 6

mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom tľojmesaěnom období.

18 V prípade vzniku skutoěností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít pľojektu

v zmysle článkom 8 ods. 3 YZP av dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Haľmonogram
finaněnej realizácie pľojektu, je Prijímatel' povinný aktualizovať Harmonogľam finaněnej

rca|izácie projektu a elektronicky ho pľedložiť Poskytovatelbvi v lehote do 10 dní po uplynutí
týchto skutoěností.

19. V prípade vzniku iných skutoěností, ktoľé majú za následok pozastavenie rea|izácie aktivít
projektu v zmysle YZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogľam finaněnej realizácie
projektu a elektronicky ho pľedložiť Poskytovatel'ovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto
skutoěností'

20. Ak Prijímatel'opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu

alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zrriuvy
o poskytnutí NFP podl'a článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) YZP, na základe ktorého je
Poskytovatel'oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo
jeho ěasti'

Clánok 9 UKoNčENIE ZMLUVY
1. Zmluvné strany sa dohodli, źe Zrĺiuvu o poskytnutí NFP je motné ukoněiť riadne alebo

mimoľiadne.

2. Riadne ukoněenie Zrĺiwy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí
NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej
Následnej monitorovacej správy Poskytovatel'om, pľičom záväzky sa považujú za splnené podl'a
ělánku 7 ods. 7.Ż. zm7wy.
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3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zm|uvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvných stľán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoved'ou Zmluvy
o poskytnutí NFP Zo Strany Pľijímatel'a.

4. od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Pľijímatel' alebo Poskytovatel' odstúpit' v pľípadoch
podstatného poľušenia Zmhvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porušenia Zmlłlvy o poskytnutí NFP dľuhou Zmluvnou Stranou a d'alej v prípadoch, ktoré
ustanovuje Zrriuvao poskytnutíNFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zĺrlhvnéstrany
sa dohodli, te pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia
obchodného zátkonnka o odstúpení od zmluvy ($ 344 a nasl. obch. zák.), ak nie je v Zmluve
o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktoľým sa nahrádzajú, zákonné
ustanovenia. Zĺl:iJlvné Strany sa osobitne dohodli, že:

a) Poľušenie Zĺrĺwy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana poľušujúca Zmluvu o poskytnutí
NFP vedela v čase uzavretia Znluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné
predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoľý vyplyn u| z jej obsahu alebo
z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že drlhá Znlluvná stľana
nebude mať záujem na plnení povinností pľi takom porušení Zmlwy o poskytnutí NFP alebo
v pľípadoch, ak tak ustanovuje Zmltlva o poskytnutí NFP.

b) Na účely Zmhlvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP
Zo strany Pľijímatelä považuje najmä:

i) vznik takých okolností na strane Prijímatel'a, v dôsledku ktoľých bude zmarené
dosiahnutie účelu Zrnluvy o poskytnutí NFP ďalebo ciel'a Pľojektu a súčasne nepôjde
o OYZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to V zmysle podmienok uvedených v Zmluve
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmhvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 aź5 av článku
6 ods. 4 YZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Pľávnych dokumentov, ktoré boli
vydané pre a.plikáciu Podstatnej Zmeny Zo Strany oľgánov zapojenýchdo riadenia, auditu
a kontľoly EŠIF vľátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Yýzve a ktorých
splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy
sa nepovažuje, ak konkľétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho
hl'adiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválene.j žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímatel'om podl'a článku 6 ods.6.1 zmluvy, ak
udalosť alebo skutočnosť, ktoľri Pľijímate|' neoznáłmil, je v zmysle ustanovení tejto
Zrriwy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné poľušenie zmluvy alebo má tak
závaźne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržatel'nosť Projektu, účel
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ciel'Pľojektu, že ju (ich) nemožno napľaviť,

v) poskytnutie nepľavdivých alebo zavádzajűcich informácií Poskytovatel'ovi v súvislosti so
Zmluvou o poskytnutí NFP poěas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v čase
od podania žiadosti o NFP Poskytovatel'ovi' ktorých spoločným základom je skutočnosť,
Že Prijímatel'nekonal dobromysel'ne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímatel'
vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP
pľi poskytnutí pravdivých údajov nebol opľávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať
inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovatel' vykonal úkon
v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie
nepravdivých alebo zavádzajűcich informácií pľe účely uľčenia výšky NFP pri Pľojektoch
geneľujúcich príjem,
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vi) ak Prijímatel' nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov

od prvého kalendárneho dňa príslušného mesiaca uvedeného v Prílohe č,. Ż Zrriwy
o poskytnutí NFP, resp. od presne urěeného kalendárneho dňa príslušného mesiaca podľa

Pľílohy č,. Ż Zru:ilwy o poskytnutí NFP, vyjadrujúceho zaěiatok pľvej hlavnej Aktivity
a súěasne ak Prijímatel'nepožiada o Zmenu Zrriuvy o poskytnutí NFP podl'a článku 6 ods.

6.3 písm. d) zmluvy v spojení s ělánkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce

o uvedenú zmenu Zrr'lwy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Zaćať

realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovatel'om

podl'a článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy; podstatné porušenie Zmlavy o poskytnutí NFP
je dané vźdy, akdôjde k neschváleniu predíženia doby zaěatiaRealizácie hlavných aktivít
Pľojektu z dôvodov poľušenia povinností na strane Pľijímatel'a,

vii) ak Pľijímatel' V rozpoľe s čl. 8 ods. 2 týchto VZP svojim zavinením poruší povinnosť

ozná,miť Poskytovatel'ovi Zaěatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom

zaslaniaHlásenia o zaěatírealizácie hlavných aktivít Projektu, pričom realizáciahlavných
aktivít skutoěne neprebieha,

viii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do teľmínu Ukoněenia realizácie
hlavných aktivít Pľojektu uvedeného v Prílohe č,. ŻZĺrhvy o poskytnutí NFP; o podstatné

porušenie Zmlwy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímatel'poźiadalo pľedÍŽenie Realizácie
hlavných aktivít Pľojektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli
splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 ods. 6.9 zrrluvy; podstatné

porušenie Zrrlluvy o poskytnutí NFP je dané vźdy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia

doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu uvedenému v ělánku 6 ods. 6.9 písm. a) a c)

zmluvy,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Pľojektu, ktoľé majú

podstatný vplyv na Projekt a jeho ciel' alebo na dosiahnutie účelu Zmlavy o poskytnutí
NFP, najmä zastavenie alebo pľerušenie Realizácie aktivít Pľojektu z dôvodov na strane

Prijímatel'a, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8vZP, porušenie

povinností pri použití NFP v zmysle článku Ż ods.2.6 zmluvy,

x) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb aprác v rámci Projektu
spôsobom a za podmienok uvedených vo Yýzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zálkone

o Vo alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pľe vykonanie VeĘného
obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany orgánov zapojených do riadenia,

auditu a kontľoly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zvercjnené, ak nedôjde

k aplikácii postupu podl'a $ 41 zákona o pľíspevku 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 EŠľ
medzi Prijímatel'om a Poskytovatel'om, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy
dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzaěmi alebo

úspešným uchádzačom a Prijímatel'om pľi vykonanom Veľejnom obstarávaní alebo inom
postupe obstarávania, ktoľú identifikoval Poskytovatel'v rámci vykonávanej kontroly, bez

ohl'adu na to, ěi Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č,.136lŻ00I Z. z.

o ochľane hospodárskej síťaźe v znení neskoľších predpisov; k aplikácii tohto bodu iX)

môže dôjsť kedykol'vek počas trvania Znúwy o poskytnutí NFP v nadväznosti na

vykonanú kontrolu Prijímatel'a bez ohl'adu na výsledok predchádzajrĺcich kontrol alebo

iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu Zo Strany Poskytovatel'a alebo iného

oprávneného oľgánu,

xi) ak Prijímatel'V ľozpore s ělánkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží infoľmáciu
o Stave, v akom Sa proces Vo nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu Vo

tí NFP
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k Aktivitám Pľojektu, najneskôr do 10 pľacovných dní po uzavretí Zrri',lvy o poskytnutí

NFP; alebo nezačne Vo alebo iný spôsob obstaľávania na výber Dodávateľa najneskôľ

do3mesiacovodnadobudnutiaúčinnostitejtoZm|uvyoposkytnutíNFP'ak
Poskytovatel'vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému Vo do 20

dní od doľučenia čiastkovej spľávy z korltľoly/správy z kontroly' vzťahujúcej Sa

kpľedchádzajúcemuVo;alebonezaěneVoaleboinýspôsobobstarávanianavýbeľ
Dodávateľa najneskôr do 20 dní od zľušenia pľedchádzajúceho Vo alebo od ukončenia

zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručeni a výzvy Poskytovateľa'

xii) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doruěenia spľávy zkontľoly Vo' vktoĘ

Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením Vo, nezašle oznámenie o vyhlásení Vo alebo iný

obdobný dokument, ktorým sa Vo vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným

zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o pľedĺženie tejto lehoty s ľiadnym

odôvodnením,

xiii) ak bude Pľijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zźlkazu prijímať dotácie

alebo subvencie, trest zákizupr1ĺmať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej

únie alebo tľest zákazuúčasti uo u"r";no* obstaľávaní podl'a g 1'.. aŹ 19 zák' č'' 9112016

Z. z. otrestnej zodpovednosti právnických osôb a Zmene a doplnení niektoľých zákonov'

aleboaksaprávoplatnýmľozhodnutímpteukátespáchanietrestnéhočinuvsúvislostis
procesom hodnotenia, výberu Žiadosti á Npp, s Realizáciou aktivít Projektu' alebo ak

bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smeľujúca k ovplyvňovaniu hodnotitel'ov

alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo

porušovanieskonštatujú ajbezsťaŹnostialebopodnetunatooprávnenékontrolnéorgány"

xiv)poľušenie povinností Prijímateľom podl'a článku Ż ods' Ż'7 zmluvy' ktoré je konštatované

v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na ělánok 108 Zmluvy o fungovaní glj bez

ohl'adu na to, ěi došlo k pozastaveniu poskytovania NFP Zo Stľany Poskytovateľa podl'a

článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,

xv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí

NFP alebo Realizáciou aktivít Pľojektu, kioľé je považované za Nezľovnalosť v zmysle

všeobecného nariadenia a Poskytovatel' stanoví, źe takáto Nezrovnalosť sa považuje

za podstatné poľušenie Zlĺiwy o poskytnutí NFP'

xvi)vyhlásenie konkurzu na majetok Pľijímatel'a alebo zastavenie konkurzného

konaniďkonkurzu pľe nedostatok majetku, vstup Prijímatel'a do likvidácie' ak sa Právne

predpisy SR upravujúce tieto konania na Pľijímate|'avzťahu1ű'

xvii) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podl'a článku 5 odsek 5'1 zmluvy'

xviii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1' článku

12 odsek 3 a článku |9 týchtoYZP,

xix)aknedošlokdodaniutovarov,poskytnutiuslužiebalebovykonaniustavebnýchprác,ktoľé
boli uhrade né na zőlk1ade Poskytovatel'om povo|enej Pľeddavkovej platby' spôsobom

a v lehotách stanovených zmluvou medzi Pľijímatel'om a Dodávatel'om v nadväznosti na

čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,

xx) každé poľušenie povinností Pľijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP oznaéené

ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie amlťvy o poskytnutí NFP'

c) Podstatným porušením Zm|uvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu Zo strany

Prijímateľa, na ktoľý je potrebný predciádza.úci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade' ak

súhlas nebol udele^y, ĺ"uo ak Jošlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Pľijímatel'a bez

žiadosti o takýto súhlas.
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d) Porušenie d'alších povinností stanovených v Zml'uve o poskytnutí NFP, v právnych

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okľem prípadov, ktoľé sa podl'a Zmhvy o poskytnutí

NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným poľušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V pľípade podstatného porušenia Zĺriwy o poskytnutí NFP je Zĺrluvná Strana oprávnená

odZĺrlwy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto

poľušení dozvedela. Prijímatel' berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie

a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP
predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť rea|izovať iné

osobitné postupy a úkony. Zuvedeného dôvodu preto Prijímatel' súhlasí s tým, źe na rczdiel

od štandaľdnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem

,,bez zbytočného odkladu" zahŕňa dobu, po ktoľú sú v pľiamej nadväznosti vykonávané úkony

Poskytovatel'om podl'a predchádzajrícej vety. V prípade nepodstatného poľušenia Zmluvy

o poskytnutí NFP je Zrrlwná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní,

nesplní svoju povinnosť ani v dodatoěnej pľimeľanej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zm7uvy o poskytnutí NFP je
Zlĺlwná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej Stľane na splnenie

porušenej povinnosti, pľiěom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že

ide o podstatné porušenie povinnosti ($ 345 ods. 3 obchodného zákonníka).

Đ odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je úěinné dňom doruěenia písomného oznámenia

o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej Strane. Na doručovanie sa vzťahuje

článok 4 zrrluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej Stľany bráni OYZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vznikuoYZ uplynul aspoň jeden rok.

V pľípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik pľedmetu Pľojektu a pod.) sa
ustanovenie ptedchádzajúcej vety neuplatní aZrrlwné strany sú oprávnené postupovať podl'a

príslušných ustanovení obchodného zákonníka a podporne oběianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia odZmluvy o poskytnutí NFP zostáv ajű zachované tie práva a povinnosti

Poskytovatel'a, ktoré podl'a svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí

NFP, a to najmä prátvo apovinnosť požadovať vľátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti,

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia

uvedené v článku 7 ods. 7.Ż zlll7uvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a

svojho obsahu.

i) Ak sa Pľijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmlwy o poskytnutí NFP v dôsledku
porušenia, ľesp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatel'a, Znl\xné Strany súhlasia, že

nejde o poľušenie Zmllvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímatel' povinný na zálklrade žiadosti
Poskytovate|'avrátiť NFP alebo jeho časť' Táto povinnosť Prijímatel'a sa uplatní aj vtedy, ak
sa v jednotlivom článku Zmlwy o poskytnutí NFP oznaěujúcom podstatné porušenie Zmlwy
o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho ěasť'

5' Prijímateľ je oprávnený Zrĺillvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, źe nie je schopný
ľealizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zm|uve o poskytnutí NFP,
alebo nie je schopný dosiahnuť ciel' Pľojektu. Prijímatel' súhlasí s tým, že podaním výpovede mu
vzniká povinnosť vrátiť uź vyplatený NFP v celom ľozsahu podl'a článku I0vZP za podmienok
stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vľátenie. Po podaní výpovede môže Prijímatel' túto
vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovatel'a. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac
odo dňa, kedy je výpoved'doručená Poskytovatel'ovi. Poěas plynutia výpovednej doby Zmluvné
Strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä
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Poskytovatel'vykoná úkony vzťahujríce sa k finančnému vyspoľiadaniu s Prijímatel'om obdobne
ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je povinný poskytnúť všetku potrebnri
súčinnosť. Zmllva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení,
ktoré nezanikajú ani v dôsledku zőn|ku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy
v zmysle ods.4 písm. h) tohto článku.

článok 10 VYSPoRIADANIE FINANčNÝCH vZŤAHov

1. Prijímatel' sazavänlje:

a) vľátiť NFP alebo jeho čast', ak ho nevyčerpal podlä podmienok Zm|uvy o poskytnutí NFP,
alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo
ak mu vznikol kurzový zisk; suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zákona
o pľíspevku z EŠrp sa uplatní na úhľnnú sumu celkového nevyčeľpaného NFP alebo jeho
časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

b) vrátiť prostľiedky poskytnuté omylom; Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2
zákonao príspevku z gŠIp sa v tomto pľípade neuplatňuje,

c) vrátiť NFP alebo jeho ěasť, ak poľušil povinnosti uvedené v Zm]uve o poskytnutí NFP
aporušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podl'a $ 31 ods. 1 písmena
a), b), c) zÍlkona o rozpoětových pľavidlách; suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2
zákonao príspevku z BŠm sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom ľefundácie
alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezričtovaných zálohových platieb
alebo predfinancovaní,

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímatel'poľušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo
pľávnych aktov EÚ, a toto poľušenie znamená Nezľovnalosť a nejde o porušenie finančnej
disciplíny podl'a $ 31 ods. 1písmena a), b), c) zálkona orozpočtových pravidlách alebo
o zmluvnú pokutu podl'a článku 13 ods. 5 YZP; vzhl'adom k skutoěnosti, že spôsobenie
Nezrovnalosti zo stľany Prijímatel'a sa považuje zataké porušenie podmienok poskytnutia
NFP, s ktorým sa spája povinnosť vľátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímatel'
takýto NFP alebo jeho ěasť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 aź 10 tohto článku
VZP, bude Sa na toto porušenie podmienok Zm|uvy aplikovať ustanovenie druhej vety $ 31
ods. 7 zákona č' o rozpočtových pľavidlách; Suma neprevyšujúca 40 EUR podlä $ 33 ods. 2
zákonao príspevku z BŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezľovnalosti,

e) vľátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímatel'poľušil pravidlá a postupy VeĘného obstarávania
a toto poľušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Veľejného obstarávania alebo
pľavidlá a postupy vzt'ahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných pľác, ak
takéto obstarávanie nespadá pod zákon o Vo; Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa $ 33 ods.
Ż zákona o príspevku poskytovanom z EŠIp sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho čast',

Đ vľátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zálkaznelegálneho zamestnávania cudzinca podlä $ 33
ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; Suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. Ż zákona
o príspevku z BŠr sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vľátit'NFP alebo jeho časť v iných pľípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP
alebo ak došlo k zániku Zmlavy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 vZP z dôvodu
mimoriadneho ukončenia zmluvy; Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. Ż zákona
o príspevku z BŠm sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

h) vľátiť Čistý príjem z Projektu v pľípade, ak bol vytvoľený v príslušnom ľeferenčnom období
podl'a článku 61 ods. Ż a|ebo 6 všeobecného nariadenia; vľátiť Čistý pľíjem z Projektu
najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom ,,závereč,ná" zo strany
Poskytovatel'a v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Pľojektu vytvorený príjem podl'a
článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2
zákonao príspevku z BŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, I
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j)

odviesť výnos z prostľiedkov NFP podl'a $ 7 ods. 1 písm. m) zákona o ľozpoětových

pľavidlách vzniknutý na základe úľočenia poskytnutého NFP (d'alej len ,,výnos"); uvedené

platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby ala(ebo predfinancovania;

,u.u n"p."uyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zálkonao príspevku z BŠm Sa v tomto prípade

neuplatňuje,
ak to urěí Poskytovatel', vrźĺtiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímatel' nedosiahol

hodnotu Meratel'ného ukazovatel'a Pľojektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP
s odchýlkou presahujúcol5vo oproti schválenej hodnote, a to úmerne so zníźením hodnoty

Meratelhého ukazovatel'a Pľojektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú

k dosiahnutiu znltovaného Meľateľného ukazovatel'a Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktoľú

máPrljímatel' vrátiť podl'a tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovatel'na svojom webovom

sídle' Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. Ż zálkonao príspevku z BŠIp sa uplatní

na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

vrátiť pľeplatok vzniknutý nazáklade zúčtovania Poskytovatel'om povolenej Pľeddavkovej

platby najneskôr spolu s pľedložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania pľedmetu

plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podl'a odseku 1 písm. i) tohto ělánku YZP sa

Prijímatel' zaväzuje odviesť výnos do 31. januára ľoku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol
výnos' V pľípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za úětovné obdobie) podl'a odseku

1 písm. h) tohto ělánku YZP sa Prijímatel' zavazuje vľátiť Čistý pľíjem do 31. januára roku

nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená riětovná závierka alebo ak sa na Pľijímatel'a

vzťahuje povinnosť oveľenia úětovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona

o úětovníctve o overovaní účtovnej závietky audítorom po roku' v ktoľom bola účtovná závieĺka
audítorom overená. Prijímatel's azaväzlsje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo

Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos,

resp. V ktorom bola zostavená úětovná zíĺvierka, resp. v ktoľom bola účtovná závierka oveľená

audítorom apoźiadať Poskytovatel'a oinformáciu kpodrobnostiam vrátenia Čistého príjmu,

alebo odvodu výnosu (napr' ě. účtu, variabilný symbol). Poskytovatel' zašle túto informáciu
Pľijímateľovi Bezodkladne' Ak Prijímatel'vráti Čistý pľíjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas
v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až. I0 tohto článku YZP sa nepoužijli. Ak
Prijímatel' Čistý príjem alebo výnos Riadne a Věas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovatel'bude
postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho ěasti vzniknutej podľa
odseku 1 písm. a) až. g) a písm. j) tohto ělánku YZP a na Prijímatel'a sa ustanovenia o vrátení NFP
alebo jeho ěasti podl'a odsekov 3 aź 9 tohto ělánku YZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vľátený z dôvodov uvedených v ods' 1 tohto ěl. vZP iniciatívne
Zo Strany Prijímatel'a, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovatel' v ŽoV, ktoní
zašle Prijímatel'ovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovate|' vŻoY uvedie výšku NFP,
ktorú má Pľijímatel' vtátiť a zfuoveń uľěí čísla úětov, na ktoľé je Prijímatel' povinný vľátenie
vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia
NFP na zíłklade ľozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi
ŽoY,ked'źesumaNFP,ktorása máłvrátiť,vyplývapriamozodstúpeniaodZmluvyoposkytnutí
NFP v nadväznosti na ustanovenia obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia;
lehota na vrátenie NFP na zák|ade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho
rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na zák|adeŽoV podl'a odseku 4 tohto
článku VZP'

4. Pľijímatel' sa zaväzuje vľátiť NFP alebo jeho ěasť uvedený v ŻoY do 60 dní odo dňa doruěenia
ŽoV Pľijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Pľeplatok vzniknutý na základe zúčtovania
Poskytovatelbm povolenej Preddavkovej platby je Prijímatel' povinný vrátiť najneskôr spolu

i)

k)
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S pľedložením Doplňujúcich údajov k pľeukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímatel'tieto
povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel':

a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktoľých

bol NFP poskytnutý, pľíslušnému správnemu orgánu (ak ide o poľušenie finančnej

disciplíny) alebo
b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých

bol NFP poskytnutý, Úradu pľe verejné obstaľávanie (ak ide o porušenie pľavidiel a postupov

veľejného obstarávania) alebo

c) postupuje podl'a $ 4l ods. 5 z1rkona o príspevku z EŠIF alebo

d) postupuje podl'a osobitného predpisu (napľ' oběiansky súdny poriadok) a uplatní
pohl'adávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoY na príslušnom orgáne (napľ. na súde).

5. Prijímatel' realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímatel', ktorý je

štátnou ľozpočtovou oľganizáciou realizuje vrátenie NFP alebojeho časti foľmou platby na účet

alebo foľmou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vľátenie finančných pľostriedkov.

6' Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Pľijímatel' povinný rea|izovať

prostredníctvom pľíkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedineěného,

ITMS2O14+ automaticky geneľovaného variabilného symbolu; to neplatí pľe Prijímatel'a, ktorý
je štátnou ľozpočtovou organizáciou.

7 . Ak nie je možné vľátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom
prkazu na SEPA inkaso v ľámci ITMS2O14+ (napr' v prípade nedostupnosti systému ITMS2O14+

alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2O14+), Prijímatel'

vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného,

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatľenia vykoná Pľijímatel', ktoľý je štátnou

ľozpočtovou or ganizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.

9 ' Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa

Prijímatel' najneskôľ pred zadaním pľvého prkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS20l4+
v zmysle ods. 6 tohto článku YZP zavazuje zabezpečiť nasledovné:

a) Prijímatel'udelí srihlas na úhľadu pohl'adávok prostľedníctvom príkazu na SEPA inkaso tým,

Že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s g 4Ż zákona o pľíspevku z EŠIF potrebné vrátiť

NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímatel'podpíše Mandát na inkaso

aj v prospech certifikačného oľgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímatel'ovi
Poskytovatel';

b) Prijímatel' na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke,

v ktorej má zriadený űčet, z ktoľého chce ľealizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímatel'om neoprávňuje Poskytovatel'a na automatické odpísanie

sumy finaněných pľostriedkov zilćtll Pľijímatel'a' Mandát na inkaso bude využitý aźnazátklade
príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímatel'om v ITMS2014+ a slriži na zjednodušenie

vysporiadania finančných vzťahov'

10. Pohl'adávku Poskytovatel'a voči Prijímatel'ovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávku

Prijímatel'a voči Poskytovatel'ovi na poskytnutie NFP podl'a Zmhlvy o poskytnutí NFP je moźné

vzájomne započítať podl'a podmienok $ 4Ż zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému
započ,ítaniunedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovatel'a, Pľijímatel'je povinný vrátiť sumu uľěenú

v ŻoY už doľučenej Prijímatel'ovi podl'a ods. 2 aź 9 tohto článku YZP do 15 dní od doruěenia
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-
oznámeniaPoskytovatel'a, Że s vykonaním vzájomného zapoć,ítania nesúhlasí alebo do uplynutia

doby splatnosti uvedenej v ŻoY, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2

aź 9 tohto článku YZP sa použijú primeľane. Pľedchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre

P rijímate|' a, ktorý j e štátnou rozpoětovou organ i zác iou'

1 1. Ak Prijímatel' zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovatel'ovi,

b) predloźiť Poskytovatel'ovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezľovnalosti a

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto ć|. YZP; ustanovenia

týkajűce saŽoY sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31'08 'ŻOŻ7 ' Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutoěnosti

uvedené v článku 140 všeobecného naľiadenia, a to o ěas trvania týchto skutočností.

lŻ. AkPrijímatel'nevráti NFP alebo jeho ěasť na správne účty alebo pri uskutoěnení úhľady neuvedie

spľávny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, pľíslušný zánazok Prijímateľa
zostáva nesplnený a finaněné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevyspoľiadané.

13' Pľoti akejkol'vek pohl'adávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkol'vek iným pohl'adávkam

Poskytovatel'a voči Prijímatel'ovi vzniknutých z akéhokol'vek právneho dôvodu Prijímatel' nie je

oprávnený j ednostľanne započ,ítať akúko l'vek s voj u poh ľadávku.

článok 11 ÚčľovľÍcTvo A UcHovÁvłľrn Účľovľĺu DoKUMENTÁCIB
l. Prijímatel', ktorý je účtovnou jednotkou podl'a zźlkona č,' 43IlŻ00Ż Z. z. o úětovníctve v znení

neskorších predpisov sazaväzuje úětovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

a) na analytických účtoch v členení podl'a jednotlivých projektov alebo v analytickej
evidencii vedenej v technickej foľmel v členení podl'a jednotlivých projektov bez
vytvorenia analytických účtov v členení podläjednotlivých projektov, ak účtuje v sústave
podvojného úětovníctva,

b) vúčtovnýchkniháchpodl'a$ 15 zákona ě.43IĺŻ002Z.zoűětovníctvevzneníneskoľších
predpisov so slovným a číselným oznaěením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje

v sústave jednoduchého účtovníctva.

Prijímatel', ktoľý nie je účtovnou jednotkou podl'a zźkona č). 43Iĺ200Ż Z. z. o úětovníctve
v zneníneskoľších pľedpisov, vedie evidenciu majetku, zźnäzkov,príjmov a výdavkov (pojmy
definované v š 2 ods. 4 zákonač,.43Iĺ200ŻZ. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
týkajúcich sa Projektu v úětovných knihách podl'a $ 15 ods. l záłkona č,' 43IlŻ002 Z' z.

o úětovníctve v znení neskorších predpisov (ide o riětovné knihy používané v sústave
jednoduchého účtovníctva) so slovným a ěíselným oznaěením Projektu pri zápisoch v nich,
pričom na vedenie tejto evidencie, pľeukazovanie zápĺsov a spôsob oceňovania majetku
a závazkov sa primeľane použijú ustanovenia zákona č,. 431lŻ00Ż Z. z' o úětovníctve v znení
neskorších predpisov o účtovných zápisoch, úětovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

Záznamy v úětovníctve musia zabezpeěiť ú,daje na úěely monitoľovania pokľoku dosiahnutého
pri Realizácii Projektu, vytvoľiť zák|ad pre nárokovanie platieb a ul'ahčiť pľoces overovania
a kontľoly výdavkov Zo strany pľíslušných oľgánov.

lPojem 
technická forma je definovaný v $ 3l ods. 2 písm. b) zákona ě. 43l/ŻOo2 Z. z o účtovníctve v znení

neskorších predpisov.
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4. Prijímatel'uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podl'a odseku 1, evidenciu podl'a

odseku 2 a inú, dokumentáciu týkajúcu sa Pľojektu v súlade so zákonom č,. 43IlŻ00Ż Z. z.

o účtovníctve v znení neskoľších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 vZP.

5. V srivislosti s plnením povinností Poskytovatel'a podl'a článku 72 všeobecného naľiadenia,

Poskytovatel'dohodne s Prijímatel'om spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podlä
článku 61 všeobecného naľiadenia a vedenia záznamov u Prijímatel'a, a to na účely
zdokladovanía aprellkázania skutočností týkajúcich sa čistého pľíjmu z Projektu uvedených
v Následných monitorovacích spľávach.

6. Ak má Prijímatel' sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je
povinný viest'účtovníctvo týkajúce sa poskytovania pľíspevku podl'a právneho poľiadku štátu,

naĹlzerní ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. opľávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,

b) Útvaľ vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úľad vládneho auditu, Certifikačný orgán animi poverené

osoby,

oľgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poveľené na výkon kontroly/auditu,

Splnomocnení zástupcovia Euľópskej Komisie a Európskeho dvoľa audítoľov,

oľgán zabezpečujúci ochľanu finančných záujmov EIJ,

osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aŽ Đ v súlade s príslušnými pľávnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Ż. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovatel'a a ním pľizvaných osôb, ktorými sa

oveľuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad

náľokovaných finančných prostľiedkov/deklaľovaných výdavkov a ostatných údajov
pľedložených zo strany Prijímatel'a a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EIJ, dodržiavanie hospodáľnosti, efektívnosti, účinnosti a ričelnosti
poskytnutého NFP, dôsledné a pľavidelné overenie dosiahnutého pokľoku Realizácie aktivít
Pľojektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Meľatel'ných ukazovatel'ov Pľojektu a ďalšie povinnosti
stanovené Pľijímatel'ovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontľola Projektu je vykonávaná v súlade

so zákonom o finančnej kontrole a to najmä formou administratívnej finančnej kontľoly
kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonáVanou

foľmou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly
na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovatel'Prijímatel'ovi návľh čiastkovej správy
z kontľoly/návľh správy z kontroly, priěom Pľijímatel' je oprávnený zaslať námietky
k pľedmetnému návrhu v rozsahu Stanovenom zákonom o finaněnej kontrole. Po zohl'adnení
opodstatnených námietok (za pľedpokladu, źePrijímatel'zaslal pripomienky V stanovenej lehote)

zasiela Poskytovatel'Prijímatel'ovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontľoly.

3. Prijímatel' sa zaväzlje, źe umoźní výkon kontľoly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon
kontľoly/auditu v zmysle príslušných pľávnych pľedpisov SR a pľávnych aktov EÚ, najmä zákona
o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontľole a tejto Zmlwy o poskytnutí NFP.

E
I

4

5

6.

7

d)

e)

Đ

s)
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5

6.

Pri1ímatel' jepočas výkonu kontroly/auditu povinný najmäpreukázať oprávnenosť vynaložených

výdavkov a dodrt-anie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP

a príslušných pľávnych predpisov'

Prijímateľ je povinný zabezpeěiť prítomnosť osôb zodpovedných zaPteal'izá^ciu aktivít Projektu,

vytvoriť pľimerané podmienky na ľiadne a věasné vykonanie kontroly/auditu, zdrž,ať sa konania,

ktoľé by mohlo ohroziť zaěatie a riadny priebeh výkonu kontľoly/auditu a plniť všetky povinnosti,

ktoré mu vyplývajú najmä zo zźtkona o finančnej kontrole.

oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímatel'a

kedykoľvek od úěinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podl'a ělánku 7 ods' 7 .Ż

zmluvy. Uvedená doba sa predÍzi v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v ělánku 140

všeobecného naľiadenia, a to o ěas tľvania týchto skutoěností. Poskytovatel'je opľávnený prerušiť

plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administľatívnej finaněnej

kontroly pľed jej uhradenírnlzúětovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. Ż

všeobecného naľiadenia.

osoby oprávnené na výkon kontľoly/auditu majú pľáva a povinnosti upravené najmä v zákone

o finančnej kontrole a audite, vľátane pľávomoci ukladať sankcie pľi porušení povinností

zo Strany Pľijímateľa.

Pľijímatel' je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom

v zmysle ěiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu

v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímatel' je zároveřl

povinný zaslať osobám opľávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovatel'ovi, ak nie
je v konkľétnom prípade osobou vykonávajúcou kontľolu/audit, písomnú spľávu o splnení

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež
o odstránení príěin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente

z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímatel'a podl'a ělánku 4 ods' 8 prvá veta

YZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach opľávnených osôb na výkon
kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, priěom tam

uvedená informačná povinnosť Pľijímatel'a môže byť podľa okolností konkľétneho pľípadu
čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

Pľávo Poskytovatel'a alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu
Projektu nie je obmedzenéžiadnym ustanovením tejto Zrrtlwy o poskytnutí NFP' Uvedené pľávo
Poskytovatel'a alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto ělánku sa vzťahuje aj na vykonanie
opakovanej kontroly/auditu tých istých skutoěností, bez ohl'adu na druh vykonanej
kontroly/auditu, priěom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené
v odseku 1 tohto ělánku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí
NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímatel'a vrátiť NFP alebo
jeho ěasť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykol'vek počas
účinnosti Zrriuvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom pľedchádzajilcej kontroly/auditu'

článok 13 zABEZPEčnľĺn PoHĽADÁVKY A PoISTENIE MAJETKU
1. Ak Poskytovatel'vo Yýzve alebo poěas účinnosti Zĺĺlwy o poskytnutí NFP urěí, źe Prijímatel'

bude povinný zabezpeěiť budúcu pohl'adávku zo Zĺĺiuvy o poskytnutí NFP, Prijímatel' sa
zaväzlje takéto zabezpeč,enie poskytnúť Vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených
vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP' Zabezpeč,enie sa vykonáva
prioritne prostredníctvom využitia zá|oźného pľáva alebo iným vhodným zabezpečovacim
prostriedkom.

7

8.

9
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la Pre zriadenie a vznik záloźného práva apľimerane aj pre iné zabezpečovacie pľostriedky
slúžiace pre zabezpeč,enie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeč,enie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pľe vznik
konkľétneho druhu zabezpečenia pľedpokladá obchodný zákonník, občiansky zákonník
alebo príslušný pľávny pľedpis SR,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže
byť bud' Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty
vo vlastníctve Pľijímatel'a alebo tretej osoby,

c) k hnutel'ným alebo nehnutel'ným veciam, ktoľé tvoria záloh,musí byt'vlastnícke právo úplne
majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, źe je známy vlastník, ľesp. všetci
spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktoráje pľedmetom zéůohu,
je Il1,

d) k zriadeniu zá|oźného práva mőže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania
schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako

(i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímatel'žiada vyplatiť na základe
predloŽenej ŽoP alebo

(ii) súčet už vyp.lateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímatel'Žiada vyplatiť nazáklade
predloženej ŻoP, azostatku pohl'adávky Financujúcej banky, ktorý nie je automaticky
znižovaný vyplácaním NFP alebo jeho časti o túto už vyplatenú sumu NFP v zmysle
pľavidiel vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi Poskytovatel'om
a Financujúcou bankou (t. j. V prípade iných úveľov ako je prekleňovací úveľ), ak
aspoň čast'Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených
výdavkovje financovanáprostredníctvom úveľu poskytnutého Financujúcou bankou.

To znamená, že v prípade postupného zriad'ovania zá|ožného ptáva,je jednou z podmienok
vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záloźného práva zabezpečujúceho aj túto ešte
nevyplatenú časť NFP, ktoľá bola obsiahnutá v konkľétnej ŽoP Prijímatel'a (pozri ělánok 5
ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy) v zmysle pravidiel uvedených v pľedchádzajúcej vete,

Đ zálohom môžu byt':

(i) veci vo výIučnom vlastníctve Prijímatel'a, pľáva alebo iné majetkové hodnoty patľiace
výluěne Prijímatel'ovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímatel'a za podmienky, že záloźcom bude aj druhý
spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý 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 zá|ožného práva
na záloh súhlasí vlastnft alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podl'a
predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (1) až (iii) vyššie za podmienok tam
uvedených alebo

(v) iné Poskytovatel'om akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky
za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Pľijímatel'ovi,

b
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o) ak sú zá|ohom hnutelhé veci, Prijímatel' je povinný oznamovať Poskytovatel'ovi každú

Zmenu miesta, kde sa nachádzajű do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne

je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich sličasné miesto výskytu,

ät'o ,o Poskytovatel' poŽiada, inak sa predpokladá źe sa nachádzaj(l v mieste Realizácie

Projektu,

h) v pľípade, ak:

(i) Prijímatel' má zabezpečené financovanie Projektu ziných zdrojov ako je úveľ

poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovatel'musí byť záložným veritelbm pľvým

v poľadí (t. j. ako prednostný záloźný veritel'); alebo

(ii) Prijímatel'má zabezpeěené financovanie Projektu z ílveru poskytnutého Financujúcou

bankou (t. j. aspoň časť Celkových opľávnených výdavkov alebo aspoň ěasť

Neopľávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého

Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovatel'a aj pre

Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záloźného práva Poskytovatel'a sa uplatnia

aj všetky nasledovné podmienky:

(1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záloźný veritel'prvý v poradí (t' j.

ako pľednostný záloźný veritel). Vtakom pľípade bude Poskytovatel' ako

záloźný veritel' dľuhý v poradí. Financujúca banka si môže ztiadiť záiotné
právo aj v ďalšom poradí.

(Ż.) Pľijímatel' sa zaväzuje, źe nezaťaźí záloh zriadením ďalšieho záiožného práva,

okľem záloźného práva Financujúcej banky v d'alšom poradí podl'a

predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať

za podstatné porušenie Znlwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vľátiť

NFP alebo jeho časť v súlade s ělánkom I0YZP.

(3.) Zrrftlvné strany sa dohodli' že:

(a) porušenie zmluvy o úveľe uzavľetej medzi Prijímatelbm ako klientom

Financujúcej banky a Financujúcou bankou (d'alej len ako ,rZm|uva
o tíveľe") Zo Strany Pľijímatel'a, alebo

(b) odstlípenie Financujúcej banky od Zmluvy o úveľe, alebo

(c) akékol'vek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia

splatením úveru alebo dohodou, alebo

(d) vyhlásenie preděasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímatel'ovi
na zák|ade Zĺĺtlwy o úvere,

ktoré:

(i.) má alebo môže mať za následok speňaženie záiohu v rámci

výkonu zá]oźného práva alebo

(ii.) spôsobí neschopnosť Prijímatel'a preukázať zdroje financovania

oprávnených výdavkov podl'a schválenej intenzity pomoci alebo

Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie ciel'a

Proj ektu na zálk|ade vý zvy Poskytovateľa,

pľedstavuje zźroveńnesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít

Projektu smerujúcu k dosiahnutiu ciel'a Projektu definovaného v článku

Ż'2 znlrlvy, v dôsledku ěoho je zároveń aj podstatným poľušením
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Zmluvy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho

časť v súlade s ělánkom I0 vZP.

(4') Prijímatel' je povinný pľedložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto

Zmlwy o poskytnutí NFP do l0 dní odo dňa nadobudnutia jej ričinnosti

a v pľípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku

k Zmluve o poskytnutí NFP.

(5.) Pľijímatel' týmto udel'uje Poskytovatel'ovi súhlas s poskytnutím akýchkol'vek

údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv

uzavretých medzi Pľijímatel'om a Poskytovatel'om v nadväznosti na Zmluvu

o poskytnutí NFP, vľátane osobných údajov požívajúcich ochranu podl'a

osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrźí výťaźok zpredaja zá|oha, bude sa

s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v $ 34 zákonao pľíspevku z BŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlátýkajűce sa zriadenia, vzniku a výkonu záloźného pľáva alebo pľáva

z iného druhu zabezpečovacieho pľostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve,

v nadväznost\naZru:J:uvu o poskytnutí NFP.
1b. Pľe právne vzťa\ly vyplývajúce zo zabezpečenia pohl'adávok zo Zmlwy o poskytnutí NFP alebo

akýchkoľvek pohl'adávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia, pokial'z

povahy Blankozmenky alebo Z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné, všetky nasledovné

podmienky:

a) zabezpeč,enie vznikne v písomnej forme na zák|ade Blankozmenky odovzdanej Prijímatel'om

Poskytovatel'ovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,
b) ZoVPBA, pokial'Poskytovate|' zo závaźných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímatel' na

mieste určenom Poskytovatel'om, spravidla v sídle Poskytovatel'a; to isté platí pre podpísanie
(vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na mieste uľčenom

Poskytovatel'om spolu s Prijímatel'om aj avalisti (zmenkoví ľuěitelia)' V osobitných
prípadoch môže Poskytovatel' určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania

Blankozmenky bude splnená ajbez podpisu avalistov (zmenkových ľučitel'ov).

c) pokial'Poskytovatel' zo závažných dôvodov neurčí inak, v pľípade Prijímateľov obchodných

spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ľučením povinný sa zaviazať majoritný

spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ľučením povinní sa zaviazať všetci spoločníci

Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazať sa zmenkovým ručením osoby

opľávnené konať v zmysle obchodného registľa alebo iná právnická osoba.

d) Prijímatel' v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, Źe na zabezpeěenie splatnej pohl'adávky voči
Prijímatel'ovi zo Zrrluvy o poskytnutí NFP alebo pohl'adávky so Zmluvou o poskytnutí NFP
súvisiacej, ktoľá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podl'a ZoVPBA,
vystavil vedome neúplnú vlastnű blankozmenku s nasledovnými údajmi:

(i) označenie, Źe ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené vjazyku, v
ktorom je listina spísaná;

(iĐ bezpodmienečný sl'ub zaplatiť určitú peňažnú Sumu'

(iii) údaj miesta, kde sa má platiť,

(iv) názov veľitel'a na ľad ktorého sa má platiť;

(v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,

(vi) názovlnázvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ľuěiteľov), ak

relevantné,
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jeho (vii) identifikačné ridaje a podpis Prijímatel'a ako vystavitel'a,

(viii) doložka,,bezprotestu".

e) Prijímatel' v rámci ZoYPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Pľijímatel'om vedome

chýba nevyplnený údaj uľčujúci:
(i) zmenkovú Sumu,

(ii) menu, v ktorej mábyť zmenková suma zaplatená a

(iiĐ údaj splatnosti.

Đ Pľijímatel' v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovatel' má pľávo vyplniť
Blankozmenku, ak Pľijímatel'riadne a věas nesplní akúkol'vek pohl'adávku voěi Prijímatel'ovi
zo Zm7uvy o poskytnutí NFP alebo pohl'adávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej alebo
ěo i len jej časť. Po tom, čo sa tak stane, môže Poskytovatel' kedykol'vek vyplniť
Blankozmenku tak, že:

(i) ako zmenkovú sumu uvedie Sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho
práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohl'adávky, vrátane j"j
príslušenstva, tak aby bola uspokoj ená celá, splatná pohl'adávka,

(ii) ako menu, v ktorej má'byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej
je denominovaná suma uľěená ad (i) a zfuoveřl

(iii) ako dátum splatnosti uvedie Ąýkol'vek dátum neskorší ako deň vyplnenia
Blankozmenky a súěasne neskorší ako deň, v ktoľý Prijímateľ nesplnil splatnú
pohl'adávku ľesp. ktorríkol'vek jej ěasť.

g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa Vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú
dohodnuté v ZoVPBA v nadväznostinaZmhvu o poskytnutí NFP.

h) Poskytovatel' je oprávnený uľčiť, źePr1jímatel'bude povinný zabezpeč,iť budúcu pohl'adávku
zoZm|uvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva.

2. Prijímatel' je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software,
licencie na predmety pľiemyselného vlastníctva, patenty, ochranné znáłnlky a podobne)
a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

a) riadne poistiť Majetok nadobúdaný z NFP alebo zabezpeěiť jeho poistenie prostredníctvom
Dodávatel'a apreukázať ho Poskytovatel'ovi ,

b) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

c) ľiadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpeěujűcimzá'väzky Prijímatel'a podl'a Zm|avy
o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podl'a písm. a) tohto odseku, pričom tento
závazok bude obsahom zmluvy o zľiadení zá|oźného práva,

d) zabezpeěiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je
zálohom zabezpečujilcim pohl'adávku Poskytovatel'a podl'a Zmhuvy o poskytnutí NFP.

Pľe všetky vyššie uvedené situácie a) až' c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstaľávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného
Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia , znićenia, odcudzenia alebo
Straty; Poskytovatel' je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne uľčiť ďalšie
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podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj ľozšírenie typu poistných rizík, pre ktoľé sa

poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvat'počas Realizácie Projektu a počas obdobia Udržatel'nosti Projektu,

(iv) Prijímatel'jepovinnýudrźiavaťuzavľetúaričinnŕrpoistnrizmluvu,plniťsvojezáväzkyznej
vyplývajúce a dodľžiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne

a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods' 2 bod (iii) tohto

článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímatel' povinný uzavrieť novú poistnú

zmluvu za podmienok určených Poskytovatel'om tak, aby sa poistná ochrana majetku

nezmenšila a aby nová poistná zmluva 
'pĺňola 

všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené

v tomto bode,

(v) Prijímatel' je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi vznik poistnej udalosti, rozsah

dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukoněiť realizáciu hlavných

aktivít Pľojektu alebo splniť podmienky Udržatel'nosti Projektu a súěasne vyjadľiť rozsah

súěinnosti, ktorú od Poskytovatel'a požaduje, ak je moźné následky poistenej udalosti

pľekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech

Poskytovatel'a,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Pľijímatel' je povinný zabezpeěiť, aby tľetia

osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Pľijímatel'ovi v ods. 2 body (i) až (v) tohto

článku 13 vZP a Poskytovatel'ovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči

Pľijímatel'ovi, ak by poisteným bol Prijímatel''

3. Prijímatel', ktorý je záloźcom, jepovinný oznámiť poisťovatel'ovi najneskôr do výplaty poistného

plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik zá|ožného pľáva v zmysle

$ 151mc ods' 2 občianskeho zákonníka. V prípade, ak Pľijímatel'nie je vlastníkom zálohu alebo

je spoluvlastníkom zőlolla, Pľijímatel' je povinný zabezpeč\ť, aby vlastník veci, ktorý j e záIoźcom

alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podl'a prvej vety tohto odseku'

4. Poľušenie povinností Prijímatel'a uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje

za podstatné poľušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho

časť v srilade s článkom 10 vZP'

5. Ak Pľijímatel'poľuší svoje povinnosti zo Zmlwy o poskytnutí NFP tým, že:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých

poskytnutie je Pľijímatel'povinný v zmysle článku 4 ods.2 až 6, článku 7 ods.2, článkov 10

a Il YZP,
b) neposkytne Poskytovatel'ovi informácie v prípadoch, vktoľých táto povinnosť vyplýva

Pľijímatel'ovi zo Zm|llvy o poskytnutí NFP podl'a článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods.

13až.|9YZP,zčlánku l3ods. 1a,písm. g)vZP ačlánku 13ods. Ż,bodv)YZP, vľozsahu
a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovatelbm, ktoľá

nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmlrlvy o poskytnutí NFP,
c) nepredloží Poskytovatel'ovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto

povinnosť vyplýva zo Zm|uvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b)

tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej

Poskytovateĺ'om, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmhvy
o poskytnutí NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s infoľmovaním a komunikáciou, na ktorú je Pľijímatel'

povinný v zmysle článku 5 vZP,

Poskytovatel' je oprávnený uplatniť voči Prijímatel'ovi za poľušenie jednotlivej povinnosti podl'a

písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur zakaźdý, aj zač,atý, deťl

E
I
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omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmlwy o poskytnutí NFP,

maximálne však do výšky NFP uvedenej včlánku 3 ods. 3.l písm. c) zmluvy. Poskytovatel' je

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podl'a predchádzajúcej vety tohto odseku v pľípade, ak

zatakéto poľušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podl'a Zĺ'ĺtlwy o poskytnutí NFP, ani

nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovatel'Prijímate|'a vyzval
na dodatoěné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta, a Prijímatel'

uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kľatšia ako

lehota pľe Bezodkladné plnenie podl'a Zlnlwy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovatel'a

na náhľadu škody spôsobenú Prijímatel'om nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute'

6' Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímatel' zaväzuje uhradiť Poskytovatel'ovi, uvedie

Poskytovateľ v ŽoY.

7. odseky |, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokial' je Prijímatel'om orgán štátnej správy,

príspevková alebo ľozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui

generis napojená rozpoětovými vzťahml na ústľedný orgán štátnej správy.

článok 14 OPRÁvNENÉ vÝołvry
1. oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Pľojektu

tak, ako je uvedený v článku 2 zĺl:irwy a ktoré spĺĺaiĺ všetky nasledujúce podmienky:

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Pľojektu (od Zač,atia rea|izácie hlavných aktivít
Projektu do Ukončenia rea|izácie hlavných aktivít Pľojektu) na realizáciu Projektu (nutná

existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci opľávneného časového obdobia
stanoveného voYýzve, najskôľ l.januáľom Ż014 a najneskôr do 31. decembraŻ023;

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku opľávnené môžu byť aj výdavky na podporné
Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Zač,atim
realizácie hlavných aktivít Pľojektu, najskôr od l.I.20I4, alebo po Ukončení realizácie
hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukoněeniarealizácie
hlavných aktivít Projektu alebo do podania závereč,nej žiadosti o platbu, podl'a toho, ktorá
skutoěnosť nastane skôľ;

c) patľia do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pľi
zmenách Pľojektu vyplývajúcich zo Zĺĺl7uvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou
stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných ciel'ov Projektu a sú s nimi
v súlade;

d) spĺna3ĺ podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Yýzvy alebo iného Pľávneho
dokumentu Poskytovatel'a, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov
a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, te je moźné výdavky
pripustiť do financovania;

e) viažu sa na Aktivitu Pľojektu, ktorá bola skutočne rea|izovaná, a tieto výdavky boli uhľadené
Dodávatel'ovi alebo Zamestnancovi Prijímatel'a (ak ide napr. o mzdové výdavky) pred
predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 3I. I2.2OŻ3, azároveň boli
oprávnené výdavky, bez ohl'adu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímatel'a
v zmysle príslušných právnych pľedpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve
o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávatel'ovi alebo zamestnancovi Prijímatel'a
nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená
v článku 8 ods. 6 písm. c) YZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohl'adom na
konkľétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finaněného
ľiadenia;
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Đ boli vynaložené v súlade So Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi sR

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pľavidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107

Zĺnluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s pľincípmi hospodáľnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovatel'né, preukázateľné a sú doložené úětovnými dokladmi, ktoré sú riadne

evidované u Prijímatel'a v súlade s Pľávnymi pľedpismi SR; výdavok je preukázaný

faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou

o poskytnutí NFP; pľeukázanie výdavkov faktrirami alebo úětovnými dokladmi rovnocennej

preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom

vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhľadené Prijímateľom

a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovatel'ovi;

podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému

finaněného riadenia s ohľadom na konkľétny systém financovania; pre účely úhrady

Poskytovateľom povolenej Pľeddavkovej platby, sazaúčtovný doklad považuje aj doklad,

nazákladektorého je uhrádzaná Preddavková platba zo Strany Prijímateľa Dodávateľovi;

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a nepľekrývajú sa aj s inými prostriedkami

z verejných zdľojov; sú dodržané pravidlá kľížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3

Systému riadenia nŠrr' 1rrĺzové financovanie) ;

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaľanie ktoľého boli výdavky vynaložené, musí byť

zakűpený od tľetích strán za trhových podmienok na zálklade výsledkov Vo bez toho, aby

nadoblidatel'vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle ělánku 3 Nariadenia Rady (ES)

č. 139lŻo14 zŻO.I.2OO4 okontľole koncentľácií medzi podnikmi (Nariadenie ES

o fiiziách) alebo naopak; obstaľávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť

vykonané v súlade S ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä ě|ánku 3 vZP),

Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EU upravujúcimi

oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pľavidiel

vzťahujricich sa k obstaľávaniu služieb, tovaľov a stavebnýc\vra" nespadajúcich pod reźim

zőĺkona o verejnom obstarávaní, vźdy Za ceny, ktoré spĺňajú kľitéľium hospodárnosti,

úěelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajú ce zYýzvy, z ělánku 30 Naľiadenia966120IŻ a

z $ 19 zźlkona o ľozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosial' pouźívaný a Pľijímatel' s ním

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval'

Ż. Výdavky Prijímatel'a deklarované v ŻoP sú zaokľúhlené na dve desatinné miesta ( 1 euľocent).

3, Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podl'a ods. 1 tohto článku vZP, takéto

Neoprávnené výdavky nie sĺ sposobilé na pľeplatenie z NFP v ľámci podanej ŻoP ao takto

vyěíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na pľeplatenie v rámci

poaun"; Żop, iuvo zvyšnej ěasti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok opľávnenosti

vydavt ov podl'a odseku 1 tohto ělánku zistí osoba opľávnená na výkon kontroly a auditu

uvedená v článku 12 ods' l vZP, Pľijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť

zodpovedajúcu takto vyěísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s ělánkom 10 VZP pri

rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej Sa na príspevok v plnej výške, bez ohl'adu

na skutoěnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako oprávnené výdavky alebo

Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pľavidlo týkajúce sa opakovanej kontľoly/auditu

uvedené v článku 12 ods. g vZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z oprávnených

výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neopľávnené výdavky.
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článok 15 Účľv PRIJÍMATEĽA - osoBITNÉ UsTANovENIA

l. Úĺty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpećí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na účet vedený v EUR

1d'atej len ,,účet Prijímatel'a")' Císlo účtu Pľijímateľa je uvedené v Pľílohe č,. Ż Zm|uvy

o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP)'

Ż. Úĺty ĺrry"ľ, subjektov verejnej spľávy s výnimkou yÚC, obcí a ľozpočtových alebo

príspevkových organizácií v zľiaďovacej pôsobnostĺ VUC a obce

Poskytovatel' zabezpeéí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním urěený úěet

vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímatel'a"). Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené v Prflohe č. 2

Zmllvy o poskytnutí NFP (Pľedmet podpory NFP)'

3. Úĺty vÚc
Poskytovate|' zabezpeěí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním uľěený účet

vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímatel'a";. Číslo účtu Pľijímatel'a je uvedené v Pľílohe č' 2

Zmlwy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP).

4. Účty obce

Poskytovate|' zabezpećí poskytnutie NFP Pľijímatelbvi bezhotovostne na ním uľčený účet

vedený v EUR (ďalej len ',účet Pľijímateľa"). Prijímatel' ľealizuje úhradu Schválených

opľávnených výdavkov zűčtu Prijímatel'a, ato pľostľedníctvom svojho rozpočtu' Číslo účtu

Prijímateľa je uvedené v Prílohe ě. Ż Zĺrillvy o poskytnutí NFP (Pľedmet podpory NFP).

5. Účty 
'o"počtovej 

oľganizácie vÚc, ľesp. obce

Poskytovatel' zabezpeěí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený

mimoľozpočtový účet (d'alej len ,'mimorozpočtový účet"), ktoľý je vedený v EUR. Pred

použitím týchto prostriedkov je ich Pľijímatel' povinný previesť do rozpočtu svojho

zriad'ovatel'a, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpoětový účet.

Zriad'ovatel'následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom uľčený účet (ďalej len ,,účet

Pľijímatel'a"), z ktorého Pľijímateľ ľealizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to

prostredníctvom svojho ľozpočtu. Číslo mimoľozpočtového úětu je uvedené v Prílohe č. 2
Zm\uvy o poskytnutí NFP (Pľedmet podpory NFP). Číslo úětu Pľijímatel'a je uvedené v Prílohe
č,.2 Zrrlwy o poskytnutí NFP (Predmet podpoľy NFP). V prípade, ak zriaďovatel' neprevedie

NFP na rozpočtový výdavkový úěet Prijímate|'a, a výdavky potľebné na financovanie určených
účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímatel'a, zľiad'ovateľ dá pokyn Prijímatel'ovi na

preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov
otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na rcalrizáciu prostľiedkov
NFP.

6. Účty pľíspevkovej oľganizácie vÚC, ľesp. obce

a) ak pľíspevková organizácia nepožaduje pľíspevok na Realizáciu aktĺvít Pľojektu
od zriad'ovatel'a

Poskytovate|' zabezpeěí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním urěený

ričet (ďalej len ,,účet Pľijímatel'a") vedený v EUR. Pľijímatel' realizuje úhradu

Schválených oprávnených výdavkov zúětu Prijímatel'a, ato pľostľedníctvom svojho
rozpočtu. Číslo účtu Pľijímatel'a je uvedené v Pľílohe č,. 2 Zrrlwy o poskytnutí NFP
(Predmet podpoľy NFP).

b) ak príspevková oľganizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu
od zľĺadoovateloa
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Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním urěený

účet (ďalej len ,,úěet Prijímatel'a"), ktoľý je vedený v EUR. Pľed použitím týchto

prostriedkáv je ich Pľijímatel' povinný pľeviesť do rozpoětu svojho zľiad'ovatel'a, a to

do piatich onĺ oo pľipísania týchto pľostriedkov. Zľiaďovateľ následne prevedie

pľostriedky NFP na Prijímateľom určený űćet, zktoľého Prijímateľ ľealizuje úhľadu

Schválených oprávnených výdavkov, a to pľostľedníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu

Prijímateia je uvedené v Pľílohe č.2Zrlllwy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP)'

7. Účty subjektov zo srĺkromného sektoľa vľátane mimovládnych organizácií

Poskytovate|' zabezpeěí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom

stanovený účet vedený v EUR (d'alej len ,,úěet Pľijímateľa";. Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené

v PríIohe ě. Ż zrrlwy (Predmet podpoľy NFP)'

článok 16 Účľv PRIJÍMATEĽA - sPoLočNÉ usľłľovENIA
1. Prijímateľ je povinný ldrźiavať úěet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného

ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre pľíjem NFP v komeľěnej banke v zahraniéí,

Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto

účtu.

Ż. Ak má Prijímatel' poskytnutý úver na financovanie Projektu, Zmena úětu Pruímatel'a je moźnál

až. po písomnom srihlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podl'a

pľedchádzajúcej vety musí Pľijímateľ doľuěiť Poskytovatel'ovi do dňa vykonania zmeny úětu

Prijímatel'a.

3' V prípade využitia systému refundácie môže Prijímatel' realizovať úhrady Schválených

oprávnených výdavkov a1 ziných účtov otvorených Prijímatel'om pľi dodľžaní podmienok

existencie účtu Pľijímatel'a uľčeného na pľíjem NFP. Prijímatel' je povinný bezodkladne oznámiť

Poskytovatel'ovi identifikáciu týchto účtov.

4' V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie slí úroky vzniknuté na riěte Pľijímatel'a

príjmom Prijímatel'a'

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté

prostriedky sú úľočené, Prijímatel' je povinný otvoriť si ako účet Prijímatel'a osobitný účet

na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podl'a článku 10 týchto vZP.

6. V prípade otvoľenia osobitného účtu podl'a pľedchádzajúceho odseku a poskytovania NFP

systémom pľedfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímatel'a na Realizáciu

aktivít Projektu môžu prech ádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímatel'

povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje

Prijímatel'a na tento osobitný úěet a bezodkladne pľedložiť Poskytovatel'ovi výpis z osobitného

úětu ako potvrdenie o pľevode vlastných zdľojov. V prípade, ak vlastné zdľoje Prijímatel'a

neprechádzajú cez tento osobitný úěet, Pľijímatel' je povinný ku každému uhradenému výdavku

doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoľeného Prijímatel'om o úhrade vlastných

zdrojov Pľijímateľa.

7. V pľípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímatel' ľealizovať špecifické typy

výdavkov aj ziného úětu otvoľeného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hľadené

z osobitného úětu zľiadeného na realizáciu iných progľamov zahraniěnej pomoci (napr'

projektov Finaněného mechanizmu Európskeho hospodáľskeho priestoľu, Nóľskeho finančného
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mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu

a Euľópskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímatel' po pripísaní zálohovej platby

prevádzapľostľiedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jednýmz nasledovných spôsobov:

- zĹlčtu Prijímatel'a prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvoľený

Prijímatelbm a následne realizuje platbu Dodávatel'ovi. Prijímatel' je povinný predložiť
Poskytovatelbvi výpis z iného účtu otvoreného Prijímatel'om potvrdzujúci úhľadu

výdavku Dodávatel'ovi a výpis zúčt:u Pľijímatel'a potvľdzujúci použitie pľostriedkov

z poskytnutej zálohovej platby;

- minimá|ne raz mesačne pľevedie Prijímatel'prostriedky z osobitného úětu na iný účet

otvoľený Prijímatelbm, z ktorého priebežne realizuje úhľady špecifických výdavkov.
Prijímatel'prevedie sumu Vo výške Schválených opľávnených výdavkov vzniknutých
počas pľedchádzajűceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pľacovných dní
od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Pľijímatel' je povinný oznámiť Poskytovatelbvi identifikáciu iného účtu otvoreného

Prijímatel'om, z ktoľého ľealizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov
výdavkov uvedie Poskytovatel'v Príručke pľe žiadatel'a o NFP, resp. Pľíľučke pre Prijímatel'a.

8. opľávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom
príslušnej ěasti NFP z űětu Prijímatel'a na iný úěet otvoľený Pľijímatel'om, definovaný
v predchádzajúcom odseku a pľevodom týchto prostľiedkov Dodávatel'ovi alebo úhradou
špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt ľealizuje prostľedníctvom subjektu v zľiad'ovatel'skej pôsobnosti Pľijímatel'a,
úhľada Schválených oprávnených výdavkov môže byť rea|izovanáaj z účtov tohto subjektu pri
dodržaní podmienky existencie účtu Pľijímatel'a uľčeného na príjem NFP. Zároveň subjekt
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Prijímatel'a je povinný rcalizovať Schválené oprávnené výdavky
prostľedníctvom rozpočtu. PľUímatel' je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi
identifikáciu účtov' zktorých realizuje úhľadu Schválených oprávnených výdavkov
za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úľoky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMoM PREDFINANCoVANIA
1' Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (d'alej aj ,,platba") poskytuje na oprávnené

výdavky Projektu na základe Prijímatel'om predložených neuhradených úětovných dokladov
Dodávatel'ov Projektu.

Ż' Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie platby výluěne na základe Żiadosti o platbu (poskytnutie
predfinancovania), pľedloženej Pľijímatel'om v EUR. Žiad'osť o platbu (poskytnutie
predfinancovania) musí byť v súlade s ľozpočtom Projektu. Prijímatel'v rámci formuláľa Žiadosti
o platbu (poskytnutie pľedfinancovania) uvedie náľokovanú sumu finančných prostriedkov podl'a
skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č,. ŻZĺĺiuvy o poskytnutí NFP (Predmet Podpory NFP).

3' Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) pľedkladá Prijímatel'aj neuhradené
účtovné doklady (minimálne l"o"n rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej
dôkaznej hodnoty a inú ľelevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávatel'ov, a to v lehote splatnosti
ti:hto účtovných dokladov. Jeden ľounopis úětovných dokladov si ponecháva Prijímatel'. Ak sú
súčasťou výdavkov Prijímatelä aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrniedo Žiadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) äpredlotí knim pľíslušné úětovné doklady, ktoré potvrdzujri
hotovostnú úhľadu (napr. pokladnilný blok).
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4. Prijímatel' je povinný uhradit' Dodávatel'om úětovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít
Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímatel'a.

5. Po poskytnutí každej platby systémom pľedfinancovania je Prijímatel' povinný celú jej výšku
z(lětovať, a to do 10 dní od pripísania týchto pľostriedkov na účet Prijímatel'a.

6. Prijímatel' platbu zúětuje predložením Poskytovatel'ovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom pľíjem NFP ako aj
doklady potvrdzujúce skutoěnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) - výpis zilětu alebo prehlásenia banky o úhľade; tieto doklady nie je potrebné
predkladať pľi výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby,
jednotkových cien alebo paušálnej Sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zríětovanie
predfinancovania) Pľijímatel'uvedie aj výdavky viaŽuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré
boli zahrnuté doŻiadosti oplatbu, pľičom nie je povinný opätovne pľedkladať tie isté doklady
potvrdzujúce hotovostnú rihľadu. K jednej Žiad'ostio platbu (poskytnutie predfinancovania) môže
Pľijímatel'predložiť Poskytovatel'ovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
Nezúčtovaný rozdie| predfinancovania je Pľijímate|' povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní)
od uplynutia lehoty na z(lč,tovanie vľátiť na úěet urěený Poskytovateľom. Zaaíčtovanie
poskytnutého predfinancovania Sa považuje aj vľátenie celej sumy poskytnutého
pľedfinancovania, ľesp. vrátenie nezúětovaného rozdielu poskytnutého pľedfinancovania.

7 ' Za deň zúčtovania podl'a predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslaniaŻiadosti o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) Pľijímatelbm cez verejnú časť ITMS20l4+ azá'roveň odoslanie
písomnej verzie Żiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovatel'ovi alebo jej
osobné doruěenie Poskytovatel'ovi najneskôľ do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2Ol4+. V pľípade neodoslania písomnej
verzie podl'a pľedchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania
Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2O14+, je Poskytovatel'
oprávnený predmetnú Żiadosť o platbu (zúětovanie predfinancovania) v poľtáli ITMS zamietnuť.

8. Prijímatel' je povinný vo všetkých pľedkladaných Žiadostiach o platbu uvá'.dzať výlučne
nárokované finaněné pľostľiedky/deklaľované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam
uvedeným v ělánku 14 vZP. Prijímatel' zodpovedá za pľavosť, spľávnosť a kompletnosť údajov
uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov
uvedených v akejkol'vek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímatel'
je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto
skutočnosti dozvie, wátiť ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby
na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podl'a ělánku 10
VZP.

9. Poskytovatel' je povinný vykonať kontrolu Žiadosti oplatbu (poskytnutie predfinancovania),
vráúane Žiadosti oplatbu (zúčtovanie pľedfinancovania) podl'a $ 7 a $ 8 zákona o finančnej
kontrole a audite a ć|ánku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu spľávnosti
nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutoěností
uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finaněným
pľostriedkom/deklarovaným výdavkom a ostatných skutoěností uvedených v Žiadosti o platbu
Prijímatel'a pred ich uhradením/zúčtovaním' Ak Poskytovatel' zistí nedostatky pľedloženej
Žiadosti o platbu, vyzvePľijímatelä, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeľanú lehotu
(zavýzvu na doplnenie alebo zmenu je možné povatovať aj doľuěenie návrhu čiastkovej spľávy
z kontľoly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovatel'písomn e oznám]lPľijímatel'ovi pľerušenie
plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom
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ktivít
I'a.

'ýšku

prÍpade v súlade s článkom l 32 všeobecného naľiadenia prerušená. Ak to Poskytovatel' považuje

zapotrebné,vsúladesčlánkomIŻvZPa$9zákonaofinančnejkontroleaauditevykonáokrem
administratívnej finaněnej kontľoly aj finančnú kontľolu na mieste. Poskytovatel' je opľávnený

určiť, źe časť nárokovaných finančných prostľiedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie

predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie/zmenu/overenie niektoľých skutočností

na mieste, príp. to uľčí Poskytovate|' z iného dôvodu, bude vyělenená do pľedmetu samostatnej

kontroly. Ak Poskytovatel'vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontľolu, lehota, ktorá uplynula

od doľučenia písomnej formy Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť

výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa zapoěítava do lehoty stanovenej

na kontľolu Żiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku Poskytovatel' Žiadosť o platbu

(poskytnutie predfinancovania) ako aj Żiadosť o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania) schváli
v plnej výške, schváli v znítenej výške, zamietne, alebo vyčlení ěasť deklarovaných výdavkov
na samostatnú kontrolu, a to V lehotách určených Systémom finančného ľiadenia. Pľijímatelbvi
vznikne náľok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to aź v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu

Ceľtifikačným orgánom a len v ľozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany
Poskytovatel'a a Certifikačného oľgánu.

1l. Poskytovatel' po uhradení Prijímatel'ovi maximálne 95 vo NFP na Pľojekt systémom
pľedfinancovaniazabezpečíposkytnutie zostávajúcich minimálne 5 vo NFP systémom refundácie
na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverećná)' Spolu s touto Žiadosťou o platbu predtotí
Prijímatel' aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhľade) potvľdzujúci
skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornri
dokumentáciu. Ak Prijímatel'pri Realizácii aktivít Pľojektu nedosiahne 95 7o NFP, Projekt môže
byť ukončený aj Żiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). o tejto skutoěnosti je
Prijímatel' povinný bezodkladne informovať Poskytovatel'a.

12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto ělánku YZP sapoužijú rovnako aj na tipravu pľárv apovinností
Zmluvných strán pri administrácií Żiad,osti o platbu (s príznakom záverečná) podl'a
predchádzajúceho odseku tohto článku vZP.

článok 17b PLATBY sYSTÉMoMrZ1iLoHovÝCH PLATIEB
1. Poskytovate|' zabezpeč,í poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj ,,platba") systémom

zálohových platieb nazákladeŻiadostio platbu (poskytnutie zálohovej platby). Żiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) pľedkladá Pľijímatel' v EUR.

2' Pľijímatel' po Zaěatí realizácie aktivít Projektu pľedkladá Poskytovatel'ovi Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 vo z ľelevantnej časti rozpočtu Projektu
zodpovedajúcim12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z pľostriedkov zodpovedajúcich podielu
pľostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypoěíta nasledovne:

maximálna výška
poskytnutej zálohovej

platby

cęlková suma NFP

vanle
ko aj

vanie
rebné

ďzby,
vanie
ktoré
klady
moze
ania).
5 dnO
rvanie

utého

platbu

slanie
bo jej

platbu

omnej
rslania

ovatel'

'etnuť.

ýluěne
rnkam
ídajov
ńdajov
ímateľ
o tejto
platby
nku 10

vania),
Lančnej

ávnosti
oěností
,nčným
platbu

loženej
ilehotu
správy
rušenie
taktom

o,4 x x12
celkový počet mesiacov ľealizácie

|rijímatel' je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu pľiebežne zíětovávať na formuláľi
Zraoostl o platbu (zúětovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania
platPy na účte Prijímatel'a je Prijímatel; povinny zűětovať IOO vo kaźdej poskytnutej zálohovej
platby.
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4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie záIohovej platby) predkladá Pľijímatel' aj účtovné

doklady a výpis z úětu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhľadu výdavkov
deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúětovanie zálohovej platby) a relevantnú podpoľnú

dokumentáciu.

5. Za splnenie povinnosti Pľijímatel'a zílč,tovať Io0 7o do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby

sa považuje:

- odoslanie Žiadosti o platbu (zlíčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť

ITMS2Ol4+Poskytovatel'ovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov

a súčasne odoslanie písomnej veľzie Żiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)

Poskytovateľovi alebo osobné doľuěenie písomnej Żiadosti o platbu (zúětovanie zálohovej

platby) Poskytovatel'ovi, a to najneskôľ do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2O14+. V prípade neodoslania, resp'

osobného nedoľuěenia písomnej veruie Žiadosti o platbu (zúětovanie zálohovej platby)

zo strany Prijímatel'a najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Żiadost\ o platbu (zúčtovanie

zálohovej platby) cez verejnú ěasť ITMS2O14+, je Poskytovatel' oprávnený predmetnú

Żiadosť o platbu (zúětovanie zálohovej platby) zamietnuť.

- vľátenie Poskytovatel'ovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúětovaného

rozdielu do výšky I00 vo z poskytnutej zálohovej platby.

6' Záiohovú platbu je možné zűćtovať predložením viacerých Żiadostí o platbu (zúětovanie

zálohovej platby). Povinnosť z(lětovať 100 7o poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne

ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pľiěom každú predkladanú Żiadosť o platbu (zúčtovanie

zálohovej platby) je potrebné pľiradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7 . Pľijímatel' je oprávnen ý požiadať o ďalšiu zálohovri platbu najskôľ súčasne s podaním Žiadosti

o platbu (zúětovanie zálohovej platby). Poskytovatel' zabezpeéí poskytnutie platby na zálk|ade

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) Ceľtifikačným orgánom.

8. Ak pľedchádzajűca zá|ohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímatel'
mőŹepoźiadať o d'alšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky

NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a pľedchádzajúcej

poskytnutej zálohovej platby' Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby,

je maximálne 40 vo relevantnej časti rozpočtu Pľojektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie
aktivít Projektu.

9. Ak Prijímatel'nezúětuje 100 vo poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pľipísania

platby na úěet Prijímatel'a, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu

nezúčtovaného rozdielu na úěet určený Poskytovatel'om. Ak Pľijímatel'vie vopred o skutoěnosti,

že lehotu na zúětovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovatel'a.

10. Ak Poskytovatel' v predloženej Žiadosti o platbu (zúětovanie zálohovej platby) identifikuje
Neoprávnené výdavky, ěím by došlo k nezúčtovaniu 100 7o poskytnutej zálohovej platby,

Prijímateľ je opľávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podl'a odseku 9 tohto

článku VZP predložením d'alšej Žiadosti o platbu (zúětovanie zálohovej platby) s výdavkami

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov' Ak Pľijímatel'nepľedloží takúto

dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti oplatbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne

k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty,

Pľijímatel' je povinný najneskôľ do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného

ľozdielu na účet určený Poskytovatelbm. V takom prípade sa o túto ěiastku neznižuje výška NFP,
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ktorý máPoskytovatel'poskytnúť Prijímatel'ovi. Ak Pľijímatel'vie vopred o skutočnosti, že lehotu

na z(lětovanie nedodrźí,je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovatel'a.

11. Ak Prijímatel'nevráti zálohovű platbu alebo jej časťpodl'a odsekov 9 al0 tohto článku vZP,
Poskytovatel'postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade

s ělánkom l0vZP'

lŻ. Prijímatel'je povinný vo všetkých pľedkladanýchŻiadostiach o platbu uvátdzať výlučne výdavky,

ktoľé zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 vZP. Pľijímatel' zodpovedá za pľavosť,

spľávnosť a kompletnosť ridajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na zák|ade nepravých alebo

nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímatel' je povinný takto

vyplatenó alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel,

vrátiť; ak sa o skutočnosti' že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby nazák|ade nespľávnych

alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podl'a článku I0vZP.

13. Poskytovatel' je povinný vykonať kontrolu Żiadosti oplatbu (poskytnutie zálohovej platby) aj

Żiadosti oplatbu (zúčtovanie zálohovej platby) podl'a $ 7 a Š 8 zákona o finaněnej kontrole

aaudite a článku 74 všeobecného nariadenia, ato najmä kontľolu spľávnosti nárokovaných
finaněných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutoěností uvedených v danej

Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným pľostriedkom/deklarovaným
výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímatel'a pred ich uhradením
l zíčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzvePľijímatel'a,
aby ju doplnil alebo zmenil a urěí mu na to primeľanú lehotu (zavýzvu na doplnenie alebo Zmenu
jemožnépovaźovať aj doručenie návrhu ěiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly).
Ak Poskytovatel'písomne oznámil Pľijímatel'ovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie
Ž;iadosti o platbuje v taktom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného naľiadenia preľušená.
Ak to Poskytovatel' považuje za potrebné, v súlade s ělánkom 1Ż YZP a $ 9 zákona o finančnej
kontrole a audite vykoná okľem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontľolu
na mieste. Poskytovatel' je oprávnený uľčiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu
(zúětovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie/zmenu/overenie niektoľých
skutoěností na mieste, príp. to uľěí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu
samostatnej kontroly' Ak Poskytovatel' vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota,
ktoľá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby),
z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do pľedmetu samostatnej kontľoly sazapoč,ítava do lehoty
stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanrí administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku Poskytovate|' Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli
v plnej výške, schváli v zníźenej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov
na samostatnú kontrolu, a to V lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímatel'ovi
vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto
Žiadosť oplatbu úplnú a správnu, a to až' v momente schválenia ĺĹ'nn";'Žiadosti o platbu
Certifikačným oľgánom a len v rozsahu Schválených opľávnených výdavkov zo strany
Poskytovatel'a a Certifikačného oľgánu.

15' Poskytovatel'po uhradení Prijímatel'ovi maximálne 95 7o NFP na Projekt systémom zálohových
platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 7o NFP systémom ľefundácie nazárklade
Ziadosti o platbu (s pľíznakom zátverečná,). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímatel'
aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhľadu
výdavkov deklaľovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpoľnú dokumentáciu. Ak
|rrjímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 7o NFP, Projekt môže byť ukončený aj
Ziadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

ř
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16. Ustanovenia odsekov IŻ aź 15 tohto článku YZP sa použijú rovnako aj na úpľavu práv

a povinností Zmluvných strán pľi administrácií Žiadosti o platbu (s pľíznakom záveĺećná) podl'a

pľedchádzajúceho odseku tohto článku VZP'

Článok 17c PLATBY SYSTEMoM REFUNDÁcIE

1. Poskytovateľ zabezpećí poskytovanie NFP, ľesp' jeho ěasti (d'alej aj "platba") 
systémom

refundácie, pľičom Prijímateľ je povinný uhľadiť výdavky Dodávatel'om z vlastných zdrojov a tie

mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným

výdavkom.

Ż. Poskytovate ľ zabezpečí poskytnutie ptatby systémom ľefundácie výlučne na zálk|adę Žiadosti

o platbu predloženej Pľijímateľom v EUR'

3. Prijímatel, je povinný spolu so Žiadosťou op1atbu predložiť aj účtovné doklady avýpis zúčtu

(resp. pľehlásenie banky o rihľade) preukaĄúci úhradu výdavkov deklaľovaných v Žiadosti

o platbu a prípadne aj relevantnú podpoľnú dokumentáciu'

4' Pľijímateľ je povinný vo všetkých pľedkladaných Żiadostiach o platbu wádzať výlučne

deklaľované výdavky, ktoré zodpov"au.'ĺ podmienkam uvedeným v článku 14 vZP ' Pľijímatel'

zodpovedá za pľavosť, správnosť u tá*pl"tnosť údajov uvedenýc.h v Žiadosti o platbu' Ak

nazáklade nepľavých alĹbo nerpľávnych údajov uvedených vŽiadosti oplatbu dôjde k

vyplateniu platby, Pľijímatel' je povinný takto vyplatené prostľiedky bezodkladne' od kedy sa

o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutoěnosti, že došlo k vyplateniu platby na zálkllade

nespľávnych alebo nepľavých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podl'a článku L0 vZP '

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontľolu Žiadosti o platbu podl'a g 7 aź $ 8 zákona o finančnei

kontrole a článŕu 74 všeobecného naľiadenia, a to najmä kontľolu správnosti deklaľovaných

výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým

deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Pri.jímatel'a pľed

ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ z\stí nedostatky predloženej Żiadosti o platbu,

vyzve Pľijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a urěí mu na to primeranú lehotu (za výzvu

na doplnenie alebo Zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej spľávy

z kontroly/návrhu spľávy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie

ajeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbuje v taktom prípade v súlade s článkom 132

všeobecného nariadenia preľušená. Ak to Poskytovatel'považuje zapotrebné, v súlade s článkom

1Ż vZP a $ 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okľem administľatívnej finančnej

kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovatel' je oprávnený určiť, že ěasť deklarovaných

výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie/zmenu/overenie niektorých skutočností na mieste, pľíp' to

uľčí Poskytovatel' z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontľoly' Ak

Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na Samostatnú kontrolu, lehota, ktoľá uplynula od doručenia

písomnej tor*y Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu

samostatnej końtroly sa započíiava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú

administratívnou formou.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovatet Żiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváIi v zníž-enej

výške, zamietne, alebo vyělení ěasť deklarovaných výdavkov na Samostatnú kontrolu' a to

v lehotách uľčených Systémom finančného ľiadenia' Pľijímatel'ovi vznikne nárok na vyplatenie

platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to aź v momente schválenia súhrnnej

Żruaártio platbu Ceľtifikačným oľgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov

Zo strany Prijímateľa a Ceľtifikačného orgánu'
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článoľ 18 sPoLočNE USTANoVENIA PRE VŠBTKY sYsTÉMY FINANCoVANIA
A PRIJÍMATEĽoV
l. Deň pripísania platby na účet Pľijímatelä sa považuje za deň čerpania NFP, ľesp. jeho časti.

Ż. Všetky dokumenty (ú-čtovné doklady, výpisy zűčtu, podporná dokumentácia), ktoľé Pľijímatel'

predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú ľovnopisy originálov alebo ich kópie označené

podpisom štatutárneho orgánu Prijímatel'a; ak štatutárny orgán Prijímatel'a splnomocní

nu podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto

splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať.Zvolený systém

financovania, ľesp. ich kombinácia vyplýva ztýchto VZP. Nie je moźné kombinovať všetky tľi

systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Pľojektu sa na uľčenie práv

apovinností zmluvných stľán súčasne použijú ustanovenia ělánkom 17a aź I7c YZP pre dané

systémy financovania a daného Prijímatel'a vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé

Żíadosti o platbu môže Pľijímatel' predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn' źe napr.
výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímatel' kombinovať spolu
s výdavkami uplatňovanými systémom ľefundácie v jednej Żiadosti o platbu. V takom pľípade
Pľijímatel' predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúětovanie zĺl|ohovej platby) a samostatne
Żiadosť o platbu (pľiebežná platba refundácia). Nie je moźné kombinovat' systém
predfinancovania so systémom zálohových platieb' Pri kombinácii dvoch systémov financovania
sa predkladá Żiadosť o platbu (s príznakom závereč,ná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finaněnej medzery, je
tieto Pľijímatel' povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne zkaždého účtovného dokladu podl'a
pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky
Pľijímatel' hradí z vlastných zdľojov.

7. Poskytovatel' je opľávnený zvýšit'alebo zníźiť výšku Żiadosti o platbu ztechnických dôvodov
na Strane Poskytovatel'a maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Żiadosti o platbu.
Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8' Suma neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zálkonao príspevku z BŠrr sa uplatní na úhrnnú
sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti
z poskytnutých platieb, pričom Poskytovatel' môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri
prekľočení sumy 40 EUR vymáhať priebežne a|ebo aźpri poslednom zúčtovaní zát\ohovej platby
alebo poskytnutého predfinancovania.

9' Zmluvné Strany sa dohodli, Že podľobnejšie postupy apodmienky, vrátane práv apovinností
Zmluvných stľán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného
riadenia EŠIF, ktorý je pľe Zrĺťľuvné Strany zźlvazný,ako to vyplýva aj zélánku3 ods. 3.3 písm.
d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pľe potreby výkladu príslušných ustanovení Zmlwy
o poskytnutí NFP, ľesp. práv a povinností Zmluvných stľán.

10' Na úěely tejto Zĺriuvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávatel'ovi môže povaźovať aj:

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v pľípade, źe Dodávatel' postúpil pohl'adávku
voči Prijímatel'ovi tretej osobe v súlade s $ 524 až $ 530 občianskeho zákonníka,

b) úhrada záIoźnému veľitel'ovi na základe výkonu záloźného práva na pohlädávku
Dodávateľa voči Prijímatelbvi v súlade s $ 151a až $ 151me občianskeho zákonníka,
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c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávatel'ovi v zmysle

všeobecne záxäzných právnych predpisov SR,

d) zapoěítanie pohl'adávok Dodávatel'a a Prijímatel'a v súlade s $ 580 až $ 581 občianskeho

zákonnka, resp. $ 358 až $ 364 obchodného zálkonnÍka.

1 1. V pľípade, že Dodávatel' postúpil pohľadávku voči Prijímatel'ovi tretej osobe v súlade s š 5Ż4 až,

š 530 občianskeho zákonníka, Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloźí aj

dokumenty preukazujúce postúpenie pohl'adávky Dodávatel'a na postupníka.

1Ż. v prípade lihľady záväzku Prijímateľa zá|ožnému veritel'ovi pri výkone záloźného práva

napohl'adávku Dodávatel'a voči Pľijímatel'ovi vsúlade s $ 151a až $ 151me občianskeho

zákonnka Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty

preukazujúce vznik záloźného práv a'

13. Vprípade rihrady zátväzku Pľijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu ľozhodnutia voči

Dodávatel'ovi v zmysle Právnych pľedpisov SR Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloźí aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekuěný prkaz,
vykonatelhé rozhodnutie).

14. V prípade zapoěítania pohl'adávok Dodávateľa a Pľijímateľa v súlade s $ 580 až $ 581

oběianskeho zákonníka, resp. $ 358 aź š 364 obchodného zźlkonnka, Prijímatel' v rámci

dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce zapoěítanie pohl'adávok.

15. Ustanovenia tohto ělánku sa nevzťahujú na Prijímatel'a, ktorý by sa pri aplikácii niektoľého

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Pľávnymi pľedpismi SR (napľ. so zákonom

o rozpočtových pľavidlách apod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani

na pohl'adávku podľa článkom 7 ods. 3 vZP.

článok 19 UcHovÁvłnm DoKUMENTov
Pľijímatel' je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podl'a článku 7 ods.7.Ż

zmluvy a do tejto doby stľpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle ě|ánku IŻ

VZP. Stanovená doba podl'a prvej vety tohto článku môže byť automaticky prediźená(t. j. bez potľeby

vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia

Poskytovatel'a Prijímateľovi) v pľípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného

nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

článok 20 MENY A KURZovÉ nozomly
1. Ak Pľijímatel' uhráĺdza výdavky Pľojektu v inej mene ako EUR, príslušné úětovné doklady sú

preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímatel'; to neplatí v prípade postupu

podľa odsekov 4 a 5 tohto článku YZP.Pri použití výmenného kuľzu pre potreby prepočtu sumy

výdavkov uhrádzaných Prijímatel'om v cudzej mene je Pľijímateľ povinný postupovať v súlade

s $ 24 zákonač)' 43IlŻ002Z. z. o úětovníctve v znení neskorších predpisov.

Ż' Pri pľevode peňažných prostriedkov v cudzej mene Zo svojho účtu zľiadeného v EUR na účet

dodávatel'a Pľojektu zľiadeného v cudzej mene použije Prijímatel'kurz banky platný v deň

odpísania pľostriedkov z Ĺlětu, tzn. v deň uskutoěnenia účtovného prípadu. Týmto kuľzom
prepoěítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímatel' do Žiadosti o platbu (zúčtovanie

predfinancovania, zúětovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu _ refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádzapeńaźné prostľiedky v cudzej mene Zo svojho účtu zriadeného v cudzej

mene na úěet dodávatel'a Pľojektu v rovnakej cudzej mene' použije referenčný výmenný kuľz

uľčený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
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4.

5

úětovného prŕpadu. Týmto kurzom pľep oć,ítaný výdavok na EUR Prijímatel' do Žiadosti o platbu
(zúětovanie pľedfinancovania, zričtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia)'

Ak Prijímate|' vyuźíva systém predfinancovania, tak v pľedloženej iiadosti o platbu
(poskytnutie pľedfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdanitel'ného plnenia uvedený
na úětovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúětovanie predfinancovania) uplatní
postup podlä odsekov Ż a3 tohto článku VZP.

Ak Prijímatel' vyuźíva systém predfinancovania, je povinný pľiebežne sledovať a kumulatívne
narźúavať kladnú a zápomú' hodnotu vzniknutých kurzových ľozdielov. Tento závereéný
kumulatívny prehl'ad vzniknutých kuľzových rozdielov je Pľijímatel'povinný priiložiť k Žiadosti
o platbu (s príznakom závereěná). Ak zo záveľečného kumulatívneho prehl'adu vyplýva pre
Pľijímatel'a kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom závereěná') poźiadať
o jej preplatenie. Ak zo závereěného kumulatívneho pľehl'adu vyplýva pre Pľijímatel'a kurzový
zisk, Prijímatel' je povinný túto sumu vrátiť vsúlade sělánkom l0vZP. Postup podľa tohto
odseku sa uplatní, len ak kumu|ativna suma kurzových rozdielov pľesiahne 40 EUR, suma nižšia
alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.



TátoPĺflohaZmluvy o poskytnutíNFP sl ži na určovanie vyšky vráteniaposkytnutého príspevku alebo jeho časti, ďebo ex-ante finaněné opravy v nadviiznosti
na zistené porušenie pravidiel a postupov veĘného obstarávania v zmysle zdkona o Vo. VšeĘ percenfuálne sadzby sa t kaj prípadov, keď konkrétne
porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na vysledok Vo.

Y prípade porušení pravidiel uvedenych v Právnych predpisoch alalebo Právnych dokumentov t kajricich sa obstaĺávania zákaziek nespadaj cich pod zákon
o Vo bude toto porušenie s ohl'adom na uvedeny zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu ana zźk|ade tohto zaradenia bude urěená náležiaca
ťlnaněná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, žePnjímatel' nepostupovď pri obstarávaní zakazĘ podlä zákona o VO, avšak na tento postup v zmys1e
pravidiel uvedenych v Právnych predpisoch ala|ebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnen1 , bude urěená finančná opľava vo v ške |oo vo z hodnoty
oprávnen' ch vydavkov s visiacej zzkazĘ. Pokiaľ dané porušenie zadávaniazákazky nespadaj cej pod zákon o Vo nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení
uvedenych v tejto prílohe, v ška finančnej opravy sa určí vo v ške 5 ' t0' 25 alebo 100 vo zhodnoty zákazky a to podlä závažnosti porušenia.

Porušenia pravidiel a postupov veĘného obstariávania pre zákazky obstarávané podlä zákonač,. Ż5t2oo6 Z. z. o veĘnom obstarávaní a o Zmene a doplnení
niektorych predpisov

V prípade nadlimitnych zákaziek,
v rámci ktorych nebolo
ozĺámenie zverejnené v líradnom
vestníku EU, ale zadíxanie
zákazky bolo korekÍne zveĘnené
vo vestníku Úvo sa uplat uje
koĺekciaZí %o

IO0 VoVeĘn obstaĺávatel'l neposlal oznámenie o vyhlásení veĘného
obstarávania publikaěnému radu a ľadu podlä $ 23 ods. 1' zźkona
o VO.

Pľe toto porušenie sa vzťahuj aj všeĘ prípady, keď veĘny
obstarávatel' zada| zákazkll priamo, bez splnenia povinnosti
postupovať podl'a zákona o Vo v zmysle $ 9 ods. 1, čo zárove
znamená. nedodržanie postupov povinnosti zveĘ ovania zákazky,
nakolko veĘny obstarávateľ neaplikovaním zákonn ch postupov
s časne nedodrží povinnosť adekvátneho zveĘnenia zadávania
zákazky. Tieto prípady sli napr. : neoprávnenosť použitia vynimky zo
zákona v zmysle $ 1 ods. Ż, až' 5 z kona Vo, uzavretie zmluvy
priamym rokovacím konaním podl'a $ 58 ziákona o Vo bez splnenia
podmienok na jeho pouŽitie.

Nedodržanie postupov zveĘ ovania
zäkazky v zmysle zfüona o Vo

1

loznačenie-VeĘn obstarávateľ"savzťahujeajnaobstaĺávateľavzmysle$8zrákonaoVoaosobuvzmysle$7ziíkonaoVo
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I00 vo - vzťahuje Sa na každ
zrozdelenych zákaziek

Ż5 va v prípade zátkaziek v rámci
ktorych bol obíden1í postup
zadáv ania nadlimitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zveĘnené oznámenie o vyhlásení
Vo v radnom vestníku EÚ), ale
zadávanie zákazky bolo korektne
zveĘnené vo vestníku Úvo'
Uplat uje sa na každrj
zrozde|en chzákaziek

Ż5va v prípade, ak bol obídeny
postup zadáv ania nadlimitnej
alebo podlimitnej zátkazky v
d sledku zahrnutiatakej dodávky
tovaru ďebo poskytnutych
služieb, ktoré nie s nevyhnutné
pri plnení zákazky na stavebné
práce doPHZ.

70va - v ostatnych prípadoch
nedovoleného spájania
r znorod ch zákaziek
Ż5 vo v prípade, že skľátenie
lehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 vo zo zákonnej lehoty

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cielbm vyhn ť sa použitiu
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo
poskytnutia služieb, ktoré nie s nevyhnutné pri plnení zźkazky na
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zátkazky, ak by to malo za
následok vy atie tohto tovaru alebo služieb z p sobnosti zákona.

VeĘny obstarávatel'porušil $ 5 ods. IŻ zálkona o Vo, ak namiesto
vyh lás enia n adl i mitn ej zákazky rozdel i l pred met zákazky a r ealizov a|
tak napr. dve podlimitné zákazky ěím sa vyhol použitiu postupu
zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia
podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval taknapr' 2
zákazky podľa $ 9 ods. 9 zźkona o Vo, čím sa vyhol postupu zadávania
podlimitnej zákazky'

VeĘny obstaľávatel'porušil $ 5 ods. 3 zákonao Vo, akzákazkllnapr.
na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do
podlimitnej zákazky na rcalizáciu stavebn ch prác, pričom dodávka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná krealizác1i tychto
stavebnych prác.

Nedovolené spojenie nesrivisiacich tovarov alebo služieb do jedného
postupu verejného obstarávania (priěom zákazka nie je rozdelená na
časti), čo m že obmedziť hospodársku sĹlťaź amať za následok nízky
počet predlo źeny ch ponrík.

Lehota na predkladanie ponrik (alebo na predloženie žiadosti o ríěasť)
bola kratšia ako limit ustanoveny zákonom

Verejny obstarávatel' skrátil lehotu na predloženie ponlik v zmysle $
51 ods. 1 písm. b), avšak zd vodu nekorektného zveĘnenia
predbežného oznámenia nebol opľávnen na toto skľátenie

Nedovolené rozdelenie predmetu
zá'kazky alebo nedovolené spáj anie
predmetov zákaziek

Nedodržanie minimálnej ziákonnej
lehoty na predkladanie ponrik

Ż

J

)
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ozniímenia nebol na toto skrátenie

Ż5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťaŽné
podklady je menej etko 50 %o

lehoty na predloženie ponfü (v
srĺlade s príslušn mi
ustanoveniami)

l0 vo v prípade, ak lehota na
pđjímanie Žiadostí o sriťažné
podklady je menej ako 60 Vo

lehoty na predloženie ponlik (v
srílade s príslušnymi
ustanoveniami)

5 %o v prípade, ak lehota na
pđjímanie žiadostí o sriťažné
podklady je menej zko 80 7o

lehoty na predloženie pon k (v
srílade s príslušn mi
ustanoveniami)

I0 vo v prípade že toto skrátenie
bolo rovné alebo väěšie ako 30 7o

zo ziíkonnej lehoty

5 7o v prípade akéhokol\ek iného
skrátenia leh t (e moŽné zníŹ7ť
až na hodnotu ŻTo,poblaľ samát
zato,źe povaha a závažnosť
nedostatku neopodstat uje

57o korekcie

Zák|adná' sadzba korekcie je uvedená v stĺpci ,,Vyška finančnej
korekcie", pričom konečnlĺ sadzbu korekcie je potrebné určiť na
individuálnej baze (prípadod prípadu). Pri určovaní v šky koľekcie je
možné brať v lívahu zmier uj ce faktory vďahuj ce sa k špecifickosti
a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaźenie, ťažkosti
spočívaj ce v doručení s ť aźn ch podkladov)

Je
clm

vereJnom
pon k,

vo

podklady

s ťaži

s ťaźné
predkladanie
o

na
otvorenejk

žiadostí
lehotous

prekážka

lman1epnJ
porovnaní

na
krátka

neopođstatnená

stanovená

vytvára

Lehota
nepnmerane
sa
obstarávaní

Nedodržanie minimálnej zákonnej
Iehoty na pred7oženie žiadosti o (lěasť

Stanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o síťažné podklady (vzťahuje
sa pre veĘnrí s ťaž, s ťaž návrhov
alebo podlimitn ch zákaziek)

4

2 Lehoty s stanovené pre užšiu sliťaž arokovacie konanie so zveĘnením.
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l0 Va

táto sadzba m že byť znítenána 5
vo podľazávaźnosti

Ż5 vo

táto sadzba m že byť zníŹenána
l0 vo alebo 5 vo podľazávaźnostl
100 7o

tátto sadzba m že byť zníźenána
25 vo, Io vo alebo 5 vo podľa
závaźnosÍi
Ż5 vo

táto sadzba m že byť zníženána
I0 Vo alebo 5 Vo ak podmienky
časti/kritéria na vyhodnotenie

pon k boli uvedené v oznámení
(alebo kritériá na vyhodnotenie
ponrik v s ťažnych podkladoch)
ale neboli dostatoěne opísané.
Ż5 7o

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 vo v záxislosti od
závażnosti porušenia

Lehota na predkladanie ponrik (alebo lehota na predloženie žiadosti
o ličasť) bola predlžená' pričom verejny obstaĺávateľ nezveĘnil trito
skutoěnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚlvo
vestníku Vo

Verej ny ob s tarávate l' zadá zákazkll na záŁJade rokovac ieh o kon an ia s o
zveĘnením, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podl'a
dotknutych ustanovení zákona o Vo.

VeĘny obstarávatel' zadát zákazkll v oblasti obrany a bezpeěnosti
prostredníctvom s ťažného dial gu ďebo rokovacieho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takychto postupov
opodstatnené.

Podmienky ričasti sti uvedené iba v sriťažnych podkladoch alalebo
podmienky ričasti publikované v oznámení nie sri v srilade s

podmienkami časti podl'a s ťažnych podkladoch alalebo kritériá na
vyhodnotenie pontik' vrátane váhovosti nie sri uvedené v
oznámeníJ s ť ažny ch p odkl adoc h al aleb o ked' v s ťažnych p odkl ado c h

absentujri pľavidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií
srí upravené nedostatočne, neurčito a pod."

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania ponlik z d vodu neziákonnych podmienok ričasti alalebo
kritérií na vyhodnotenie ponrík stanovenych v oznámení alebo
v s ťažnych podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať uźznaden
spoločnosť ďebo zástupcu v danej krajine alebo regi ne, povinnosť
uchárdzača mať skrisenosť v danei kraiine alebo regi ne.

Nedodržanie postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
veĘného obstarávania v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie pon k

- predlženia lehoty na Žiadosti o
ričast'3

Prípady neopráv ujrice použitie
rokovacieho konania so zveĘnením

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatočné
zd vodnenie nezveĘnenia zákazky

Neurčenie:
- podmienok ričasti v oznámení,

resp. vo v'zve na predkladanie
pon k,

- kritérií na vyhodnotenie pon k
(a váh kritéri| v oznámení,
resp. vyzve na predkladanie
ponrik alebo vsťažnych
podkladoch

Nezákonné al a|eb o di skriminačné
podmienky ričasti a]alebo kľitéria na
vyhodnotenie pon k stanovené
v sriťažnych pokladoch alebo oznámení

5

6

7

8

9

3 Lehoty srí stanovené pre užšiu s ťaź a rokovacie konanie so zverejnením.
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1 Yec C-34ol02 (Eur pska komisiď Franc zsko) a vec C-299/08 (Eur pska komisia / Franc zsko)
5 Povinnosť zadávaniapodlimitn ch zálkaziękbežne dostupnych na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v $ 155m ods. 13 zźtkona

o VO.

25 Vo

5 Vo.

Táto sadzbam že byť zníźenána
10 vo alebo 5 vo v závislosti od

Ż5 7o

závaźnosti i

T áto sadzba m že byť zníźená na
lO vo alebo 5 vo v závislosti od

25 Vo

závaźnosti

Táto sadzba m Že byť zníźenźĺna
5 va v zźtvislosti od závažnosti
porušenia

V prípade zrealizovaĺych prác,
ktoré neboli zverejnené,
zodpovedajrĺca hodnota prác je

I0 Vo

I00 Vo korekcie

ze

vanl

tak
vytváraj

bstaráo
alebo
nom

špecifické,

vereJ

prfliš

VO

su
uchádzačov

s ťaźi

ktoré
pre

otvoreneJk
prístup

štandardov

prekážky
rovnaky

technick ch

neopodStatnené
nezabezpečia
Určenie

Podmienky ričasti boli upravené poěas vyhodnotenia splnenra
čo malo za následok atre

opis predmetl zákazky v s ťažnych
nejasny, neurčity, opísany všeobecne,

informácie pre uchádzačov ľozhodné

podkladoch je nedostatoěny,
resp. neobsahuje rozhodujrice
pre prípravu kvalifikovanej

ponuky. a

VeĘny obstarávatel'nepostupoval podl'a $ 96 až 99 zákona o Vo, ak
ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby' ktoré nie sri

intelektuálnej povahy' bežne dostupn1ích na trhu, ale na obstarávanie
použil postup podl'a $ 9 ods. 9 zákona o Vo alebo postup podl'a

$ 100 aŽ I02 zákona o Vo.

prekážky k otvorenej s ťaźi vo verejnom obstarávaní

nle
pre

asra
prístup

nesuvl

neopodstatnené
rovnaky

ktoré

vytváraj

zákazkll,
nezabezpećí

pre
aS

požiadavky
zákazky

poŽiadaviek

danébo
predmetu

ale
k

minimálnych
primerané

rcenlmU
SU

uchádzačov

Nedostatoěne opísan predmet zákazky

Technické špecif,rkácie
záĺ<azky sir disknminačné

predmetu

prava podmienok ričasti po otvorení
o ričasť, čo ma|o za

Porušenie povinnostis zadáv ať
podlimitn zákazkll na niákup tovarov,
alebo služieb, ktoré nie sri
intelektuálnej povahy, beźne
dostupnych na trhu, prostređníctvom
elektronického trhoviska.

Podmienky časti nes visia a nie

primerané k predmetu zákazĘ
SU

12

11

v s t'aže

14

J1

10

Strana 5 z 18



{

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia
25 Vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia
Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zniźenána
l0 va a|ebo 5 va v závis|osti od
záxaźnosti porušenia

25 %b

Táto sadzba m že byť zníźenána
10 vo a|ebo 5 %o v zá'vis|osti od
závażnosti porušenia

lchádzač,ovlzáujemcov, ktorych ponuky by neboli pnjaté, ak by sa
postupoval o pod lä zv erejnen' ch podmienok ríčasti.

Podmienky časti boli upravené poěas vyhodnotenia splnenta
podmienok ričasti, ěo malo za následok vyhičenie
uchádzač,ovlzáujemcov, ktorych ponuka by bola prijatá, ak by sa
postupovalo podl'a zverejnenych podmienok časti.

Poěas hodnotenia uchádzačovlzźtujemcov, boli ako kritéria na
vyhodnotenie pon k pouŽité podmienky ričasti alebo neboli dodržané
kritéria na vyhodnotenie ponlik.

Počas hodnotenia uchádzaěov l zánjemcov neboli dodržané podmienky
časti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponrik (resp. podkriténá'alebo

váhy kritérifl definované v oznámení alebo v sriťažnych podkladoch,
ěo malo za následok vyhodnocovanie ponrik V rozpore s oznámením a
s ťaźnymi podkladmi Príklad: Podkritéľia použité pn zadaní zákazky
nes visia s kritériami na vyhodnotenie ponrik uvedenymi V

oznámení / s ť ażn ch p odklado c h
Písomné zachytenie procesu tykajliceho sa konkrétneho pridel'ovania
bodov pre každ ponuku je nejasny/neoprávnenyĺnedostatočny
z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky
podstatné prvky vyžadované zĺákonom o Vo

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie pľedmetu zákazky 1ba
niektorym záujemcom'

Nezaslanie oznámenia o v sledku vyhodnotenia ponrík niektorym
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako nelíspešní

VeĘny obstarávateľ porušil povinnosť podlä $ 33 ods. 6 zákona o Vo
poźiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložen ch dokladov vždy,

následok nesprávne prijatie ponuky
lchádzač,al Žiadosti o ričasť záuj emcu

Úprava podmienok rĺěasti po otvorení
ponrilďžiadostí o líčasť, čo malo za
následok nesprávne vylriěenie
lchádzač,alzáujemcu

Vyhodnocovanie pon k
uchádzaěov lžiadostí o ríčasť záujemcov
v rozpore s podmienkami časti
uveden mi v oználmení asíťażnych
podkladoch aJ alebo vyhodnocovanie
pon k uchádzaéov V rozpore s

kritériami na vyhodnotenie ponlik a
pravidlami na ich uplatnenie

Nedodržiavanie zásady
transparentnosti ďalebo rovnakého
zaob chá.dzania p o čas po S tupu
zadávaniazárkazky

15

1 6

1 7
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Limitovan1í stupe flexibility m že byť aplikovateľn /aplikovan na Zmeny v zákazkę aj po jej zađaĺíi keď takáto moŽnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej

implementáciu nie s stanovenéjasnym apresn1ím sp sobom v oznámęní alebo v s ťažn ch podkladoch (C-496ĺg9, bod 1 18). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie

je uvedęná v sliťažnych podkladoch), Zmęna zákazky je prípustná ak zmeny sti nepodstatného charakteru. Zmena je pov aźov aná za podstatn ak:

1. VeĘny obstarávateľ zmení podmienky Íak, źe ak by boli slíčasťou p vodnej zákazky , tak by sa zričastnili zákazky iní záujemcovia ako tíktoríboli v p vodnej zákazke;

2. zmeny umož uje zadanie zálkazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovany;

3. verejn obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujrici tovary/služby lpráce, ktoré p vodn e zákazka neobsahovala;

Ż5 vo

TáÍo sadzbam že byť zníżenźtna
IO vo a|ebo 5 7a v závislosti od

25 Vo

zźnatnostĺ

Táto sadzba m že byť zníźenána
IO vo alebo 5 vo v závislosti od

Ż5 %a

závaźnosti

Táto sadzba m že byť zniźenána
70 7o alebo 5 vo v záxislosti od

Ż5 ?a

závaźnosti

(zmene)

e
k

rokuj
vedie

veden chu
co

obstarávateľ
fázy

podmienok

veĘny
hodnotiacej

síťaźe

p vodn ch
podkladoch.

pocas
užšej

anu
alebo

s ťaźnych

emc
vereJneJ

alebo
modifikácii

kontexte

oznámení

uchárdzačmilzáuj
V
S

podstatnej

zverejnením p vodné podmienky zákazky

boli podstatnym sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na

vvh l áienie noi e| zákazky ďalebo Zmenou p odmien ok zźkazka pr esta|a

,iÍnuľ podmienky od vod ujlice použitie rokovacieho konania so

V rokovacom konaní so

d ležité

SA

za

m
ako

starávan

tl kaj ce
považuje

predtym
obk

ktoré

vatel'bstaľá
podrobnosti

vzťahu
o

ponuky

VO

písomne
veĘny

nízka
ale

parametrov
nevyžiada

službám,
mimoriadne

boale
ponuku

akoV1

charakteristickych

Ja

talĺrito
prácam

SA

odmietne
zálklradnych

Ponuka
tovarom,

uchádzačovilzáuj emcovt
jeho

modifikovať
pon khodnotenia

umoznl
počas

vateľ
ponuku

obstaráerejn
zmeniť)(

v

posridiť ich platnosť alebo

ričasti
dokladov nemoŽnopredložen chkeď z

zveĘnením nastala podstatná

modifikácia (zmena) podmienok

uvedenych v oznámení alebo

konania soV rámci rokovacieho

v s ťažn
Odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuky

priebehu sriťažeRokovanie v

(zmena) ponuĘ poěasModifikácia
hodnotenia Ponrik

20

2t

19

18

a

4. modifikácia zmení ękonomickri rovnováhu v prospe ch víťaza sp sobom, ktor p vodná zákazky nęumož ovala.
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7 Úradn oľgán - Úrad pre verejné obstardvanie na ąikląde vykonania kontroly verejného obstąrrivanią, alebo Ro (bližšie podrobnosti viď. MetodicĘ pokyn CKo kukonfliktu záujmov)
8 Yęc C-496/99 P, CAs Succhi di Frutta SpA, t200a] ECR I- 3801 odst. 116 a tl8' Vęc C-34)loz,Eur pska komisia v. Frac zsko t2oo4] ECR I- 9845, Vec C-91l08, WallAG, [2010] ECR r- 2815
9 Vid'poznámku pod čiarou č. 8

1O0 7o

25 Vo z ceny zmluvy

plus

hodnota dodatočnych vydavkov
z plnenia zmluvy vychádzaj cich
z podstatnych zmien zmluvy

Hodnota zníženia rozsahu
Plus
25 vo z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníŽenie v rozsahu

e
100 vo hodnoty dodatočnej
z kazky

V prípade, Že všetky dodatočné
hodnoty prác / tov ar ov lslužieb
v dodatočny ch zákazkách
nepresahujrĺ 20 vo z hodnoty
p vodnej zákazky a sričasne táto
hodnota dodatočnych zákaziek
sama o sebe nepredstaluje
hodnotu

a
s dnymm

matelbm
zodpovedny

vatelbm/prijíobstará
preukázany

nym
om

vereJ

7
zauJemc

medzimov
alebo

zaaJ
uchádzačom
Konflikt

alebo

od
8

ptác,

stídiť

náležitosti

po
podmienok

zmenu.
v

rozsahua

vźd

podStatné
povahy
platobnych

,,podstatn "o

sa

nevyhnutnée
ide
J

uce

o
v'
zmluvy

tykaj

cen
prípade

doplnené/zmenené

alebo

zmluvy
predmetu

danom

boli

SAcr
materiálov

zmluvy

realizáciu
uzatvorenej

SE

prípadu,

na

k
ifikácie

podpi

špec

Po
podmienok
lehoty
a
prípadu

zákazomSOrozporedodatok
VOozákona

uzatvoril
1

t'

ods0a1

starávate
v

obvereJnv

so zákonom o Vo, ale následne bolZákazka bola zadaná v srilade
znížen rozsah zákazky

konania.podmienky

na

boli
nom

ne
vereJo

resp

stanoveniami
zákazky

u

konanie,
zákonom

dodatočné
so

rokovacieho

relevantnymiS

rokovacie

ale
s lade

srilade

priameho
pname

obstarávaní,

použité

zadaná

zadané

použitiena
bolo

bola

boli
nom

ne
ne

Jt.

vereJo
zákazka

služby

P vodná
zákona
prácel
obstaľávaní,
splnené

Konflikt záujmov

zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v sriťažnych
podkladoche

Podstatná

Zníženie rozsahu zákazky

Zákazka na dopl ujríce stavebné práce
alebo služby (ak takáto zákazka
predstavuje pođstatnri modifikáciu
p vodnych zmluvnych podmienoke)
b o|a zadaná' b ez p oužitia roko vac i eh o
konania bez zverejnenia, resp.
priameho ľokovacieho konania'

- ďalebo dopl uj ce práce alebo
služby boli zadané v rozpore
s podmienkami uveden mi

22

Realizácia

23

Ż4

25
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10 Koncept ,,nepredvídanych okolností" by mal byť interpretovan sp sobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v t ch prípadoch, ktoré veĘny obstarávateľ ani pri

za ,,nepredvídan okolnosť" (T-540/10 aT-235lI\. Tieto dodatočné prácelslužby nem žu byť kompenzované hodnotou zrušen ch práclslužieb. Hodnota zrušen ch
prác/služieb nemá vplyv na v počet 20 7o limitu.
ll Uplat uje sa pri Vo ktoré bolo preuklŁatel'ne zaćatépo 30.6.20l3 v zmysle novely zákona o Vo č. 95/2013 Z.z.

m žebyťkorekcia zníźenána Ż5
7o zhodnoty
dodatočnei /dodatočn ch zákaziek
l0 Va.

Táto sadzba m že byť zníźenána
5 vo podľazáxaźnosti

VeĘn obstarávatel'nepostupoval v s lade s $ 43 ods. 3 zákona o Vo
keď pri veĘnej nadlimitnej alebo podlimitnej síťaźi na dodávku
tovaÍov nepoužil pn zadaní zákazky elektroniclĺi aukciu

v ustanovení $ 58 písm. c)
alebo i), ro

Porušenie povinnosti použiť pri
veĘnej sítaźi, užšej sriťaži alebo
v rokovacom konaní so zveĘnením
elektroniclqi aukciu _ nadlimitná,
podlimitná zźkazka na dodanie tovaru
(resp. podlimi tná zákazka b ez v y atitia
elektronického trhoviska pri tovaroch
beźne dostupn ch na trhul1)

26
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ľ':ä:"łä'J:"'jl[lÍ o"'*oov verejného obstaľávan ia pre zákazky obstarávané podlä zákona č 343/2015 Z' z. o veĘnom obstarávaní a o Zmene a doplnení

l2označenie"VeĘn1iobstaráVatel"'savzťahujeajnaobstarávatel'avzmysle$9ZVoaosobuvzmysles8ZVo

V 
9rín1{e nadlimitnych zákaziek,

v ramcr ktorych nebolo
oznámenie zveĘnené v radnom
vestníku EU, ale zadávanie
zákazky bol o 

- 

korektne zverej nené
vo vestníku ÚVo sa uplat uje
finančná oprava25 vo.

Finaněná oprava 25 vo sauplatní
aj v pĘade , že zákazka na
poskytnutie služby bola nesprávne
zaradenádo prílohy č. 1 k zäkonu
o Vo a malo ísť o nadlimitn
alebo podlimitn zákazku. ale
veĘné obstarávanie bolo
vyhlásené ako zákazkas nízkou
hodnotou a korektne zverejnené
na webovom sídle prijímatelä
a na osobitnom mailovom

100 Vo

kontakte

zrozdelen, chzákaziek
vzt'ahaje každĹlnasaVo00I

VeĘny obstarávatel' nesprávne zarad1lpredmet zákazkypod služby

ru*;ľľohe 
č. l v.zvo, 

"" 'iläj" eono n"áoj.ái pä.*py

n
verejného

zvo
hlásení

27
vy
$

o
l'apodradu

oznámenie
ariradu

neposlal
blikačnémupu

oereJ
obstarávania
V

prijímatelä

n'

n

000

casne
Tieto

vacím

5
zaslať

vereJ
vrnnostr

su
nakolko

kontakt

použitie

znamená
po

o
roko

ked'

ZV

jeho

zákazky

lovy

na

zo

zárovel

povinnosti

zá.kazky
postupov

mar

vanra

SI

splnenia
co

pnamym

ta

nad

pnpady

I

zadá

bez

vynimky

ods

zmluvy
podmienok

osobitn

všetky

zákonn ch

0

hodnotou
nesplnenie

1

zveĘ ovan

a

aJ

amo,

$

na

vretle
použitia

pn

zvereJnenra

plnenias

uza

nízkou

o

zmysle

bez

vzťahujĹl

V

vnenosť

povmnosti

o
zv

sk.

neaplikovaním

zákazku

2

zvercjnení

sa

I

ZV
zákazky

adekvátneho

zvo

sídle

az
neoprá

8

vatel'

2
$

zadal

tomto

nenle

postupov

vlada.gov

l'a

o

podlä

napr
ods.

bovom

@

porušenie

pod

obstará
povinnosť

su

we

vatel'

$

nezveĘ

toto

na

Pre
obstará
postupovať
nedodržanie
veľeJ
nedodrží
pľípady
zmysle
konaním
alebo
EUR
informáciu
zakazkycko

na
bo

vanra
ale

použitiu
zadá

SA

tovaru
stupu

vky
po
vyhn ť

bo
dodá

ale
cielbm

takej

S

zákazky

su

zákazky

zahrnutie
nle

alebo
nadlimitnej

ktoré

predmetu
vanla

zákazky
služie

zadá
rozdelenieoIde

postupu
podlimitnej

Názov

VO
novanra

o
zvereJ

zákona
postupov

zmysle
edodržanieN

zákazky

Nedovolené

spájanie
predmetu

nedovolené
rozdelenie

zákaziek
alebozákazky

predmetov

v
o

2

Đ'
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Ż5 vo v prípade, ž,e skrátenie
lehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 vo zo zźlkonnej lehoty.

vo v pripade zákaziek' v rámci
ktorych bol obídeny postup
zadáv ania nadlimitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení
Yo v (lradnom vestníku EÚ\, a]e
zadávanie zákazky boho korektne
zverejnené vo vestníku ÚVO'
Uplat uje sanataffi
zrozdelen ch zákaziek, v rámci
ktorej bol nedovolen m
rozdelením obíden prísnejší
postup vo veĘnom obstarávaní.

Ż5?o v prípade, akbol obíđen
postup zadávania nadlimitnej
alebo podlimitnej zákazky v
d sledku zahrnutiatakej dodávky
tovaru alebo posĘtnutych
služieb, ktoré nie sri nevyhnutné
pri plnení zákazĘ na stavebné
práce doPHZ.

70vo - v ostatn' ch pĺípadoch
nedovoleného spájania
r znorod ch zfüaziek, ktoré
mohlo obmedziť hospodársku
sŕÉaź

25

Lehota na predkladanie ponlík (alebo na pľedloženie žiadosti o ričasť)
bola kratšia ako limit ustanoven zákonom.

VeĘny obstaľávatel' skrátil lehotu na predloženie ponlik v zmysle
sm. b66 ods. Ż avšak z d vodu

stavebné práce do pľedpokladanej hodnoty
následok vy atie tohto tovaru alebo služieb

VeĘny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak zákazkll napr. na
dodanie tovaru v nadlimitnom finaněnom objeme zahrnul do
podlimitnej zźkazky na realizáciu stavebn ch prác, priěom dodávka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii t chto
stavebnych prác.

Nedovolené spojenie nes visiacich tovarov alebo služieb do jedného
postupu verejného obstarávania (pľičom zźkazka nie je rozdelená na
časti), ěo m že obmedziť hospodársku sílťaž, a mať za následok nízky
počet predloženy ch ponrik.

zákazky, ak by to malo za
z p sobnostizV0.

VeĘn

tneJ

napr
hlásenia

zákazky

tak
zadávania

vy

2
podlimi

podlimitnej

postupu

napt

realizoval
narruesto

a
ak

tak
zadávania

vyhlásenia

o

použitiu

ZV
zákazky
61

postupu
realizoval

namresto
vyhol

a

ods.

sa

6

ak

vyhol

predmet
$

sa

crm

zákazky
resp

clm

porušil
rozdelil

zákazĘ

predmet
zákazky

zákazky

hodnotou,

obstarávatel'

rozdelil

podlimitné

nízkou

nadlimitnej

zákazky
S

zákazky

dve
nadlimitnej

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie pon k

J
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v prípade že toto skrátenie
bolo rovné alebo väčšie ako 30 vo
zo zákonnej lehoty.

5 vo v prípade akéhokol'vek iného
skrátenia leh t (e možné znížiť
až na hodnotu2vo, pokial'sa má
za to, źe povaha a z6tv aźnosť
nedostatku neopodstat uje

l0 Vo

5Vo

25 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie Žiadostí o sríťažné
podklady je menej ako 50 Vo

lehoty na predloženie ponrik (v
srílade s príslušn mi
ustanoveniami).

I0 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o sliťažné
podklady je menej ako 60 Vo
lehoty na predloženie ponfü (v
sríIade s príslušn mi
ustanoveniami).

5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťaźné
podklady je menej ako 80 Vo

lehoty na pľedloženie pon k (v
srílade s príslušnymi
ustanoveniami).

v zákone nebol oprávneny na totooznámenia v lehotách uvedenych
skrátenie.

Základná sadzba finaněnej opravy je uvedená v stĺpci ,,Vyška
finančnej opravy", priěom koneěn sadzbu finančnej op.u"y ;"potrebné určiť na individuálnej báze (prtpad,od pľípadu). Pľi určovaní

"yĺkł finaněnej opravy je možné brať v rívahu zmierriujríce faktoryvďahujlice sa k špecifickosti a komplexnosti zákazĘ
( admini strat ívne zať aženie, ťažko sti spočívaj ríce v doručen í srĺť ažn ci
podkladov). Vprípade, že s ťažné podklady boli až do
uplynutia lehoty na predkladanie ponlik zverejnené v profile a verejn
obstarávatel' k nim poskytol bezodplatne neobmeäzen] , ripln a
priamy prístup prostredníctvom elektronick ch prostriedkov, finančná
oprava sa neuplat uje.

podklady Je
clm

vereJnom
pon k,

vos ťaźi

s ťažnéo
predkladaniena

otvorenejk

žiadostí
lehotous

prekrážka

pľijímanie
porovnaní

na
vkrátka

neopodstatnená

stanovená

vanl.
vytvrára

Lehota
nepnmerane
sa
obstaľá

Nedodržanie minimálnej ziákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o časťl3

žiadostí o sĹlťaźné podklady (vďahuje
sa na veĘnri s ťaž' s ťaž návrhov
alebo podlimi tné zákazky bez vyuźitia
elektronického trhoviska)

lehoty na prijímanieStanovenie

4

13 Lehoty s stanovené pre užšiu s ťaž arokovacię konanie so zveĘnením.

ZĐ
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/zs
l0 Vo

táto sadzba m že byť zníźenána5
vo podľazávaźnosti.

25 Vo

táto sadzba m že byt' zníźenána
l0 vo alebo 5 7o podľazáxažnostl
lOO 7o

100 %o

táto sadzba m že byť zníženána
25 vo,10 vo alebo 5 vo podľa
závaźnostĹ
25 Vo

táto sadzba m že byť zníženána
l0 Vo alebo 5 Vo, ak podmienky
ličasti/kritéria na vyhodnotenie
pon k boli uvedenév oznátmení
(alebo kritériá na vyhodnotenie
ponlík v sriťažnych podkladoch),
ale neboli dostatočne opísané.
25 Vo

Lehota na predkladanie pon k (alebo lehota na predloženie žiadosti
o ličast) bola predlžená, pričom veĘn obstarávateľ nezveĘniltríto
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚlvo
vestníku Vo

Verej ny ob starávate l' zadá zákazkl na zźklade rokovacieho konania s o
zveĘnením, avšak takyto postup nie je oprávnen aplikovať podlä
dotknut ch ustanovení ZVo.

VeĘ ny ob starávateľ zadá zźkazkll na základe priameho rokovac ieh o
konania, avšak takyto postup nie je oprávnen aplikovať podlä
dotknutych ustanovení ZVo.
VeĘny obstarávateľ zadá zkazku v oblasti obrany a bezpečnosti
prostredníctvom slíťažného dial gu alebo rokovacieho konania bez
zveĘnenia bez toho, aby bolo použitie tak chto postupov
opodstatnené.

Podmienky líčasti sli uvedené iba v sriťažn ch podkladoch, ktoré nie
s zveĘnené v profile, čím nie je poskytnut bezodplatn ,

neobmedzen ' plny a priamy prístup k nim ďalebo podmienky časti
publikované v oznámení nie sli v srilade s podmienkami riěasti podlä
s ťaźn chpodkladoch al alebo kritériá na vyhodnotenie pon k, vrátane
viáhovosti nie slí uvedené v oznímeníJs ťatn ch podkladoch a]alebo
keď v s ťaźnych podkladoch absentuj pravidlá uplatnenia kritériĹ
resp. pravidlá uplatnenia kritérií s upravené nedostatočne, neurěito a
pod.
Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania ponrik z d vodu nezákonn ch a]a|ebo diskriminačn1ch
podmienok ličasti ďalebo kritérií na vyhodnotenie ponik stanoven ch
v oznámení alebo v s ťažn ch podkladoch, napr. povinnosť

Nedodržanie postupov zveĘ ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
veĘného obstarávania v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie pon k

- predlženia lehoty na žiadosti o
riěasť1a

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania so zveĘnením

Neoprávnené použitie pľiameho
rokovacieho konania

Z,adáxanie zákazięk v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatoěné
zd vodnenie nezveĘnenia zákazky

Neurěenie:
- podmienok ličasti v oznámení,

resp. vo vyzve na predkladanie
pon k,

- kritérií na vyhodnotenie ponrik
(a vi4h kritéri! v oznámení,
resp. v zve na predkladanie
pontík alebo v s ťažn ch
podkladoch

Nezákonné ďalebo diskriminačné
podmienky líčasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie pon k stanovené
v sríťažn ch pokladoch alebo oznámení

5

6

7

8

9

10

la Lehoty sti stanovené pre užšiu s ťaź arokovacie konanie so zverejnením.
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1

l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia.

byť znížená'naTáto sadzba m že

Táto sadzbam že byť zníženána
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti i porušenia

25 Vo

Táto sadzba m že byť zníženána
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závatnosti porušenia.

25 Vo

Táto sadzba m že byť zníženána
5 vo v závislosti odzávaźnosti
porušenia

V prípade zrealizovan ch prác,
ktoré neboli srĺčasťou opisu
predmetu zákazky, zodpovedaj łica
hodnota prác je predmetom 1OO vo

70 Vo

5Vo

44 ods. 12ZVO.
gi ne,

v
naI

senosť
zástupcu

kritéri

bo
sk

ale
mať

neziákonnych

spoločnosť
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'5 Vec C-34Ol02 (Euľ pska komisiď FranclÍzsko) a vec C-299/o8 (Eur pska komisia / Francrizsko)
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dostupnych na trhu, prostredníctvom
elektronického trhoviska

prava podmienok ríčasti po otvorení
pon Wźiadostí o lĺčasť, čo malo za
následok nesprárme prijatie ponuky
achádzač,al źiadosti o časť záuj emcu

srĺt'aže
Podmienky časti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok ěasti, čo malo za následok prijatie ponlilďžiadostí o ěasť
achádzač,ovlzáujemcov, ktorych ponuky by neboli prijaté, ak by sa
postupovalo podl'a zveĘnenych podmienok ričasti.

Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zniźenána
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závaźnostĺ
Ż5 vo

T áto sadzba m źe byť znížená na
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia.
25 Vo

T áto sadzba m źe byť znížená na
l0 vo alebo 5 7o v závislosti od
z 'vaźnosti porušenia.

Ż5 ?a

Táto sadzba m že byť zníźenána
t0 7a alebo 5 vo v závis|osti od
závaźnosti porušenia.

Podmienky riěasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok časti, ěo malo za následok vyl ěenie
lchádzač,ovlzáujemcov, ktorych ponuka by bola pnjatá', ak by sa
postupovalo podlä zveĘnenych podmienok ěasti.

Počas hodnotenia achádzač,ovlzáljemcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie ponrik alebo pravidlá na uplatnenie kritérií.

Počas hodnotenia uchádzaěov lzáujemcov neboli dodrźané podmienky
časti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponrik (prípadne podkritériá

alebo Váhy kritérifl definované v oznámení alebo v sĹlťažn ch
podkladoch, čo malo za následok lyhodnocovanie ponlík V rozpore s
oznámením a s ťažn mi podkladmi a nesprávne určenie rispešného
uchádzaěa. Uveden1i typ porušenia sa t ka aj prípadov, keď bol zo
s ťaže vyl ěen uchádzač,, ktoq podmienky verejného obstarávania
spl al.
Písomné zachytenie procesu tykajliceho sa konkľétneho prideľovania
bodov pre kaźd ' ponuku je nejasny/neopľávnen /neđostatočny
z hl'adiska transparentnosti alebo neexisĘe.

Zápisnica z vyhodnotenia ponrík neexisĘe.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zálkazky iba
niektorym záujemcom.

Uprava podmienok ěasti po otvorení
ponlíVžiadostí o ríčasť, ěo malo za
následok nesprávne vyhíčenie
uchádzaěa/záujemcu

Vyhodnocovanie ponrik
uchádzač,ov lžiadostí o časť záujemcov
v rozpore s podmienkami časti
uveden; mi v oznámení a s ťažnych
podkladoch al alebo vyhodnocovanie
pon kuchádzačov v rozpore s
kritériami na vyhodnotenie pon k a
pravidlami na ich uplatnenie.

Nedodržiavanie zásady
transparentnosti ďalebo rovnakého
zaob chádzarlia počas p ostupu
zadávaniazákazky

61

1 7

18
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25 Vo

Táto sadzba m že byť zníŹenána
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia.
25 Vo

Táto sadzba m že byť zníženána
I0 vo a|ebo 5 vo v závis|osti od
závažnosti porušenia.

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 7o a|ebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia.

25 %io

25 Vo

Nezaslanie
záujemcom,

oznámenia o v1ŕsledku vyhodnotenia ponrík niektor m
ktorí boli vyhodnotení ako ne spešní.

VeĘn obstarávateľ porušil povinnosť podl'a $ 40 ods. 4 Zvo
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie pľedloženych dokladov vždy,
ak z predložen ch dokladov nemožno pos diť ich platnosť alebo
splnenie podmienĘ ričasti.
veĘny obstarávatel' umožní uchádzaěovilzáujemcovi modifikovať
(zmenit) jeho ponuku počas hodnotenia pon k

V kontexte veĘnej alebo užšej s ťate veĘny obstaľávateľ rokuje
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fáoy, čo vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v s ťažn ch podkladoch.

V rokovacom konaní so zveĘnením p vodné podmienky zákazky
boli podstatnym sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na
vyhlásenie novej zákazky ďalebo zmenou podmienok zákazka prestala
spl ať podmienky od vod uj ce použitie rokovacieho konania so
zvereinením.
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka
vo vďahu k tovaru, stavebn m prácam alebo službe a veĘn
obstarávatel' pred vylričením takeito ponuky písomne nepoŽiada

Modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnoteniapon k

Rokovanie v priebehu síťaže

V rámci rokovacieho konania so
zveĘnením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uvedenych v oznámení alebo
v s ťažn ch podkladochl6
odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuĘ

19

20

Ż1

22

16 Limitovan stupe flexibility m že byť aplikovateľny/aplikovan na Zmeny v zákazkeaj po jej zadaĺíi keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej
implementáciu nie s stanovené jasn m a presnym sp sobom v oznámení alebo v s ťažn ch podkladoch (C-496lgg, bod 1 18). Keď takáto možnosť nĺä;e preaiokíaáana inieje uvedená v sliťažn1ích podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny s nepodstatnéhđ charakteru. Zmena je považovaná za podstatnrí ak:5. VeĘn obstarávateľ zmení podmienky tak' že ak by boli s časťou p vodnej zákazky, tak by sa zlíčastnili zá.kazky inízáujemcovia ako tĹ ktorí boli v p vodnej

zźkazke;
6. zmęny umož uje zadaniezźkazky záujemcoviinémuakobybolp vodneakceptovan ;7. veĘn obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujrici tovary/služby/práce,ktorép vodne zákazkaneobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomick rovnováhu v prospech víťaza sp sobom, ktorrí p vodná zákazky neumož ovala.

,o.-.:'
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100 Vo

Reďizácia zálkazky
25 Vo z ceny zmluvy

plus

hodnota dodatočnych vydavkov
z plnenia zmluvy vychádzaj cich
z podstatnych zmien zmluvy.

uchádzaěa o vysvetlenie tykajrice sa tej časti ponuky, ktoré slí pre jej
cenu podstatné alebo ak veĘny obstaráVateľ vylriči ponuku
uchádzaća, ktory na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky
dostatočne od vodnil nízku rove cien alebo nákladov.
Konflikt záujmov medzi veĘnym obstarávatelbm/prijímateľom a
uchádzačom alebo záujemcom preukázany zodpovednym sridnym
alebo riradn m orgánoml8.

Po podpise zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náležitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy tykaj ce sa povahy a ľozsahu prác,
lehoty na realizácill predmetu zmluvy, platobnych podmienok
a špecifikácie materiálov, alebo ceny8. Je nevyhnutné vŽdy posrídiť od
prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o ,,podstatn " zmenu.2o
Podstatná Zmenazmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je
upravená v $ 18 ods. 2 ZYo.

VeĘny obstarávatel' vykonal podstatné zmeny p vodnej zmluvy'
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie $ 18

zvo.

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je
v rozpore so slíťažnymi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou spešnym uchádzačom alebo
uchádzačmi.

Konflikt záujmovl7

Podstatná Zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy opľoti častiam
obchodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v s ťažnych
podkladochle

z5

Ż4

17 Podrobnosti upravuje Metodick1 pokyn CKo č. 13 ku konfliktu záujmov
18 Úradn orgán - Úrad pre verejné obstanivanie na zĺiklade vykonania kontroly verejného obstąr vąnia, alebo Ro (btižšie podrobnosti upravuje MetodicĘ polcyn CKo č. 13
ku konfliktu z ujmov)
19 Koncept,,nepredvídanych okolností" by mal byť interpretovan1í sp sobom, že o nepredvídatęľné okolnosti ide v tych prípadoch, ktoré verejn obstarávateľ ani pri

za ,,nepredvídan okolnosť" (T-540/10 aT-235ll1). Tieto dodatočné práce/služby nem žu byť kompenzované hodnotou zrušen ch práclslužieb.
9 Yec C-496t99 P, CAS Succhi di Frutta SpA' 12004] ECR I_ 3801 odst. 1 l6 a 1 18, Vęc C-340/02' Eur pska komisia v. Fracrizsko ÍŻoo4) ECR I- 9845, Vęc C-91108, Wall
AG, [2010] ECR I- 2815
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Hodn ota zníźenia rozs ahu

Plus

Ż5 vo z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníżenie v rozsahu
zákazky je podstatné).

I00 vo hodnoty dodatoěnej
zákazky

V prípade, že všeĘ dodatoěné
hodnoty stavebn ch
prácltovarovlslužieb
v dodatočn ch zákazkách
nepresahuj 20 Vo z hodnoty
p vodnej zákazĘ a sličasne táto
hodnota dodatoěn ch zákaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej zálĺlazky,
m že byť finančná oprava zníŹená'
na 25 Vo zhodnoty
dodatočnei /dodatoěn, ch zákaziek.

Zźkazkabo|azadanáv srilade so ZVo, ďe následne bolzníźen rozsah
zákazky, pričom zníženie rozsahu zźkazky bolo podstatné.

Zníźęnie rozsahu zź1rlazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:
a) I0 vo v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie

služby a niŽšie ako 15 vo v prípade zálkaziekna stavebné práce,
b) Ż5vo v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula

z okolností, ktoré veĘn1 obstarávateľ nemohol pri vynaložení
ná|ežitej starostlivosti predvídať a zníŽením rozsahu sa nemení
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
zárove 'p vodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zm]uva
obsahuje jasné, presné a jednoznaěné podmienky jej pravy,
vrátane ripravy ceny.

Zníźenie rozsahu zákazky sa posudĄe vo vŁbe na zm]uvn cenu
P vodná zákazkabo|azadaná v srilade s relevantn mi ustanoveniami
ZYo, ale na Zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy, z d vodu požiadavky na dopl uj ce stavebné prárce, tovary
alebo služby, neboli splnené podmienky podlä š 18 Zvo.

Zníźenie rozsahu zákazky

Zákazka na dopl ujrice stavebné práce'
tovary alebo služby bo|azadaná
v rozpore s pravidlami podl'a $ 18
zźkonao Vo8

Ż5

26

a
'
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