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Predmet Oznámenia:
Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SO“) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.04.2015 v platnom znení,
uzavretej s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre
Operačný program Kvalita životného prostredia, v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia
európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 verzia č. 7 (ďalej
len „Systém riadenia EŠIF“) týmto vydáva zmenené znenie Všeobecných zmluvných podmienok k
Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie sa vydáva v zmysle čl. 6 odsek 6.2 písm. b) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. Oznámenie je záväzné pre všetkých prijímateľov, s ktorými bola uzatvorená Zmluva o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci nasledovných výziev:
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Kód výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2016-10
OPKZP-PO1-SC111-2016-11
OPKZP-PO1-SC111-2016-15
OPKZP-PO1-SC111-2016-16
OPKZP-PO1-SC111-2017-23
OPKZP-PO1-SC121-122-2015
OPKZP-PO1-SC123-2015-8
OPKZP-PO1-SC123-2017-17
OPKZP-PO1-SC131-2016-13
OPKZP-PO1-SC131-2017-22
OPKZP-PO1-SC131-2017-26
OPKZP-PO1-SC131-2017-29
OPKZP-PO1-SC141-2015-7
OPKZP-PO1-SC141-2016-14
OPKZP-PO1-SC141-2017-25
OPKZP-PO1-SC142-2015-4
OPKZP-PO2-SC211-2017-18
OPKZP-PO2-SC211-2017-21
OPKZP-PO3-SC312-2017-34
OPKZP-PO3-SC312-2017-37

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

v článku 1 odsek 2 písm. b) sa za bod (x) dopĺňa bod (xi), ktorý znie nasledovne: „zákon č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“

II.

v článku 1 odsek 3 sa za definíciu pojmu „Aktivita“ dopĺňa definícia pojmu „ARACHNE“,
ktorá znie nasledovne: ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom
určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a
ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a
odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska
komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

III.

v článku 1 odsek 3 sa za pojem Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF
dopĺňa definícia pojmu „Ex-ante finančná oprava“, ktorá znie nasledovne: „Ex-ante
finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia
právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania.
Nepotvrdená ex-ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych
predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť
upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola
ÚVO). Potvrdená ex-ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych
predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa
neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej
finančnej opravy, resp. konanie iného orgánu bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená
aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).“

IV.

v článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Hlásenie o realizácii aktivít Projektu“ mení a znie
nasledovne: „Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v IMTS 2014+,
prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a ukončenie realizácie
hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných
aktivít Projektu;“

V.

v článku 1 odsek 3 sa pojem „Nariadenie 966/2012“ nahrádza pojmom „Nariadenie
2018/1046“, ktorý znie nasledovne: „Nariadenie 2018/1046 - Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách,
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č.
1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ)
č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ,
Euratom) č. 966/2012;“

VI.

v článku 1 odsek 3 sa vypúšťa definícia pojmu „Obchodný zákonník“ a definícia pojmu
„Občiansky zákonník“

VII.

v článku 1 odsek 3 sa v rámci definície pojmu „Ukončenie realizácie hlavných aktivít
Projektu“ mení písm. b) a znie nasledovne: „Ukončenie realizácie hlavných aktivít
Projektu - Predmet Projektu bol riadne ukončený/ dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal
a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je
hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
(i)
predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu
mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť
kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi
Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej
Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
(ii)
preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom,
ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná
vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu
(ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a
uvedenie Predmetu Projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu
relevantné), alebo
(iii)
predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného
užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať
vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do

(iv)

skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo
preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným
spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so
súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v
Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje
podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne
formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity
Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie
poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.
Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový
Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu.
Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom
dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.“
VIII.

v článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Verejné obstarávanie alebo VO“ mení a znie
nasledovne: „Verejné obstarávanie alebo VO - postupy obstarávania služieb, tovarov a
stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s
účinnosťou do 17.04.2016 v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP
uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a
stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa
aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny
poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný
obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);“

IX.

v článku 1 odsek 3 sa v rámci definície pojmu „Začatie realizácie hlavných aktivít
Projektu“ znenie bodu (ii.) mení a znie nasledovne: „(ii.) vystavenia prvej písomnej
objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy
uzavretej s Dodávateľom, predmetom ktorej je dodanie tovaru ak príslušná zmluva s
Dodávateľom, nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky alebo“

X.

v článku 1 odsek 3 sa v rámci definície pojmu „Začatie realizácie hlavných aktivít
Projektu“ znenie bodu (v.) mení a znie nasledovne: „(v.) začatia realizácie inej činnosti v
rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a
ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP“

XI.

v článku 1 odsek 3 sa v rámci definície pojmu „Začatie Verejného obstarávania/
obstarávania alebo začatie VO“ mení znenie písm. b) a znie nasledovne: „b) pri Verejných
obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného
obstarávania považuje:
(i)
(ii)
(iii)

odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk
na zverejnenie, alebo
spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska, alebo

(iv)
XII.

odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom.“

v článku 1 odsek 3 sa pojem „Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy“
nahrádza pojmom „Zmena podmienok pre Projekty generujúce príjmy“ a jeho znenie
zostáva zachované

XIII.

článok 2 odsek 8 sa mení a znie nasledovne: „Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou
verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov NFP zverejnenou na
webovom sídle Poskytovateľa.“

XIV.

článok 3 odsek 2 sa mení a znie nasledovne: „V závislosti od preukázateľného začatia postupu
zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý
postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016).
Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.“

XV.

článok 3 odsek 4 sa mení a znie nasledovne: „Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi
kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich
postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá
dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia
EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o
poskytnutí NFP neurčil inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS 2014+,
pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát
za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie
dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie
dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS 2014+. Spôsob
predkladania dokumentácie je podrobne upravený v Príručke k procesu verejného obstarávania.
Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je
definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a
zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť
platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 ods. 1 písm. d) a písm.
e) zákona o VO. Poskytovateľ je v Príručke k procesu VO oprávnený určiť povinnosť
predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je
dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí
najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba
využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky
dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity
Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete
vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s
využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto
predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá
Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie
služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej
dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+ a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je
úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov,
stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na
základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery
sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej
kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V
prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby
tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak

Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží,
ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. Lehoty na výkon finančnej kontroly
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom
nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že
Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť žiadosť o vykonanie kontroly
prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej forme. V prípade, že Prijímateľ nemá
aktivovanú elektronickú schránku, doručí žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej forme.“
XVI.

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

XVII.

článok 3 odsek 6 sa mení a znie nasledovne: „Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7
Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní
zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje, podľa metodického
pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, Príručke pre

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

článok 3 odsek 10 sa mení a znie nasledovne: „Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú
kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych
lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa
na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa
lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly
trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon
finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po
dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo
iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na
výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane
Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania
termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri
nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí
informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.“

XIX.

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

XX.

v článku 3 odsek 16 sa znenie písm. a) mení a znie nasledovne: „vo vzťahu k VO na hlavné
Aktivity Projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky
na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods.
14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V
osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa
umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu
uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo
druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených
prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté
Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri
opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní
od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k
predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods.
7 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je
Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania
zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k
novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 7 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať
oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na

zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia
čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO.
V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému (t.j. v poradí druhému, resp. v zmysle druhej vety
tohto písmena ďalšiemu) VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 14 písm.
b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany
Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa
ods. 3 tohto článku VZP.“
XXI.

článok 3 odsek 20 sa mení a znie nasledovne: „Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie
postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 112 zákona
o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom
IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že
postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej
kontroly zo strany Poskytovateľa.“

XXII.

článok 3 odsek 21 sa mení a znie nasledovne: „ Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená,
resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr
ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po
potvrdení určenia ex ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade,
ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania
služieb, tovarov alebo stavebných prác.“

XXIII.

článok 3 odsek 26 sa mení a znie nasledovne: „V prípade ex-ante finančnej opravy je
Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
a) nepotvrdená ex-ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí
NFP) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane
výdavkov za nepotvrdenú ex-ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu
v predloženej žiadosti o platbu;
b) potvrdená ex-ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP) –
Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si
sumu zníženú o potvrdenú ex-ante finančnú opravu. Poskytovateľ uzavrie s Prijímateľom
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej
opravy.“

XXIV.

článok 3 odsek 27 sa mení a znie nasledovne: „Zoznam porušení pravidiel a postupov
obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej
konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a
ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 3 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a
postupov obstarávania).“

XXV.

článok 3 odsek 28 sa mení a znie nasledovne: „Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa
povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z
procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako
preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ
nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto
článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu
takéhoto VO.“

XXVI.

článok 3 odsek 29 sa mení a znie nasledovne: „Prijímateľ je povinný predložiť
Poskytovateľovi najneskôr do 10 pracovných dní po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo
b) informáciu o stave, v akom sa proces VO alebo iný spôsob obstarávania na výber
Dodávateľa k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.
Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia
EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu,
ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 7 alebo 8 tohto článku VZP. V súlade s
predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť
dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 7 písm. b) tohto článku.
Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí
NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie
dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP.“
XXVII.

článok 3 odsek 30 sa mení a znie nasledovne: „Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia ktorí majú povinnosť podľa zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na
rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí
sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.“

XXVIII.
do článku 3 sa dopĺňa odsek 31, ktorý znie nasledovne: „Poskytovateľ môže odmietnuť
výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať
takýto typ kontroly neukladá Príručka k procesu verejného obstarávania alebo iná riadiaca
dokumentácia. Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej
kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Príručka k procesu verejného obstarávania
alebo iná riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ
kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej
kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole.“
XXIX.

článok 4 odsek 1 sa mení a znie nasledovne: „Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy
Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom
Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre Prijímateľa, Zmluvou
o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to:
a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
b) Mimoriadnu monitorovaciu správu Projektu,
c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,výročná“)
a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom
,,záverečná“),
d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia
Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.“

XXX.

článok 4 odsek 4 sa mení a znie takto „Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia
Realizácie aktivít Projektu, predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s
príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej
správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre
Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v
takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej
správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do
momentu Ukončenia realizácie aktivít Projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných
aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy
o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu
Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.“

XXXI.

článok 5 odsek 2 písm. b) sa mení a znie takto „odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý
spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich označení: EFRR – Európsky fond
regionálneho rozvoja a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu,
odkaz podľa predchádzajúcej vety môže Prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske
štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou
nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ...... “, pričom sa doplní konkrétny
EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;“

XXXII.

článok 5 odsek 7 sa mení a znie takto „V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky
uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti
počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne
umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom
verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu
pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa
a v zmysle Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.“

XXXIII.

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

XXXIV.

článok 8 odsek 4 písm. a) sa mení a znie takto „s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý
realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný
na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa;
v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy
SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je
oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30
kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota
uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132
všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené
Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy
sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v
Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo.“

XXXV.

článok 8 odsek 5 sa mení a znie takto „Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom,
čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku
VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu
s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku
OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom
oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4,
dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu
preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia
Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli
splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných
prípadoch:
a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi
jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne
akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa
odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít
Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít
Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len
niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých
hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít
uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke
č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o
pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné
aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe
čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto
článku;
b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto
článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o
poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý
kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto
článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o
poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo
postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny
deň po uplynutí týchto lehôt;
d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b)
tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo
Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si
v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt
(prvý deň omeškania Poskytovateľa).
V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z
dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie
hlavných aktivít Projektu nedošlo.“

XXXVI.

článok 8 odsek 15 sa mení a znie takto „Prijímateľ je povinný elektronicky prostredníctvom
e-mailu predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu a Hlásenie o
realizácii aktivít Projektu zasielané prostredníctvom formulára v ITMS 2014+. Vzor
Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre Prijímateľa.
Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných
výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho
trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram
finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším
aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ
zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s
povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.“
XXXVII.

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

XXXVIII.

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

XXXIX.

článok 10 odsek 1 sa mení a znie takto „Prijímateľ sa zaväzuje:
a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP,
alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo
ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona
o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho
časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2
Zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP
a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a),
b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2
Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom
refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových
platieb alebo predfinancovaní,
d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho
predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa
alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo
o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť
sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť
vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti
postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie
podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových
pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa
uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33
ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona
o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP
alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu
mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona
o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom období
podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem z Projektu
najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ zo strany
Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa
článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2
Zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) Zákona o rozpočtových
pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené
platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania;
suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto
prípade neuplatňuje,
ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol
hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP
s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty
Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú
k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú
má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom
sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Poskytovateľom povolenej Preddavkovej
platby najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu
plnenia,
vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania
a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo
pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak
takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods.
2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.“

XL.

v článku 10 odsek 4 sa písm. d) mení a znie takto „postupuje podľa osobitného predpisu (napr.
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP
uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).“

XLI.

v článku 11 sa dopĺňa odsek 7, ktorý znie takto „Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné
prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v

zmluve medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z odsekov 1 až 4
tohto článku primerane.“

XLII.

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

XLIII.

v článku 12 sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie takto „Prijímateľ berie na vedomie, že
Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené
inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia
svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa
Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri
jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek
doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním
informácií získaných v rámci systému ARACHNE.“

XLIV.

článok 14 odsek 1 písm. j) sa mení a znie takto „Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie
ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok
na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v
zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi
podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných
prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3
VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi
oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich
sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o
verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti
a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o
rozpočtových pravidlách;“

XLV.

článok 16 odsek 3 sa mení a znie takto „V prípade využitia systému refundácie môže
Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom
pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je
povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.“

XLVI.

článok 16 odsek 8 sa mení a znie takto „Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v
zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť
realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa
určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný
realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených
oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické
výdavky a úroky.“

Prílohy:

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

