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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

ČÍSLO ZMLUVY: ô9~/W14- l ~-6-.0 ./V 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov 

sídlo 

IČO 

DIČ 

konajúci 

, ,J 
v zastupem 

názov 

sídlo 

IČO 

DIČ 

konajúci 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Špitálska 4,6,8, Bratislava 816 43 

Slovenská republika 

00681156 

2020796338 

JUDr. Ján Richter 

minister MPSVR SR 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Špitálska 6, Bratislava 814 55 

Slovenská republika 

30854687 

2021846299 

Ing. Martin Ružička 

generálny riaditeľ IA ZaSI 

na základe Splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na 
plnenie úloh riadiaceho orgánu zo dňa 01.04.2014. 

(ďalej len „Poskytovatel"') 

1.2. Prijímateľ 

názov 

sídlo 

zapísaný v 

konajúci 

IČO 

DIČ 

Mesto Zlaté Moravce 

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Slovenská republika 

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 

00308676 

2021058787 

1
Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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banka Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu vo formáte IBAN 

a) zálohové platby:2 SK47 0200 0000 0032 2695 7853 

b) refundácia:3 

banka Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu vo formáte IBAN 

zálohové platby:4 a) 

b) refundácia: 5 SK22 0200 0000 0000 3342 2162 

(ďalej len „Prijímate!"') 

1.3. Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č . 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v 
zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou 
túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva". 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany." 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(ďalej aj „NFP") zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, 
ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP27120131227 

Názov projektu 

KódITMS 

Miesto realizácie projektu 

: Komunitná sociálne práca v Zlatých Moravciach 

: 27120130574 

: Mesto Zlaté Moravce 

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)6 

Číslo Výzvy7 

(ďalej aj „Projekt"). 

2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
7 
Ak sa nehodí, prečiarknite 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

: OP ZaSI - FSR-2013/2.1/01 
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L. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 
poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program 

Spolufinancovaný fondom 

Prioritná os 

Opatrenie 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Európsky sociálny fond 

2. Podpora sociálnej inklúzie 

2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti 
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity 

Schéma štátnej pomoci/schéma deminimis Nevzťahuje sa 

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 
odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ"). 

2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak 
najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.11.2015. Ak pred 
termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný 
úkon/skutočnosť: Prijímateľ predloží Poskytovateľovi vyhlásenie o ukončení projektu 
a záverečnú žiadosť o platbu na základe dohody zmluvných strán sa tento 
úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu. 

2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu 
SR. 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3 .1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú maximálne 
sumu 39 080,20 EUR (slovom tridsaťdeväťtisícosemdesiat eur a dvadsať centov), 

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do 
výšky 3 7 126, 19 EUR (slovom tridsaťsedemtisícstodvadsaťšesť eur a devätnásť 
centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 
aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy, 

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom 
päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 
uvedených v bode 3 .1. písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné 
zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, 
vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho 
rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery. 

3 .2. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku 
vo výške 95 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška 
nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3 .1. písm. b) tohto článku Zmluvy 
môže byt' prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) a to len 
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

<.._ 
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.J . Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevqk výlučne na úhradu 
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia 
podmienok stanovených Zmluvou. 

3.4. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve a to odo dňa 

podpisu Zmluvy do maximálne 24 mesiacov od začiatku realizácie projektu. Prijímateľ 
je povinný ukončiť realizáciu aktivít projektu do 30.11.2015 a uhradiť všetky výdavky 
projektu najneskôr do 31.12.2015. 

3.5. Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 
príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 
spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, 
štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 
finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcii za porušenie finančnej 

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

, verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z.z. o správach 
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). 
Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať 
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 - 2013 v platnom znení a Systém riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 v platnom znení. 

3.7. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 
Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle nariadenia Rady (ES) 1083/2006, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1260/1999 v platnom znení a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
predpisov. 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si 
pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany 
povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu 
používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy. 

4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej 
komunikácii súčasne aj ITMS, pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné 
obdobie. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude 
prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj 
podmienky takejto komunikácie. Takáto forma komunikácie je pre obe zmluvné stany 
záväzná. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS 
kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy. Ak Poskytovateľ 
určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu 
komunikácie, zmluvné strany si týmto záväzne vzájomne oznamujú svoje emailové 
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adresy: emailová adresa Poskytovateľa zmluva@iazasi.gov.sk, emailová adresa 
Prijímateľa sutkovad@zlatemoravce.eu , resp. faxové čísla: faxové číslo Poskytovateľa -
--, faxové číslo Prijímateľa ---, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne 
používať. 

5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa pouZIJe 
z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (ďalej len „VZP") výlučne odsek 5 a vzhľadom na určený systém 
financovania: kombinácia zálohových platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použije 
odsek 4. 

5.2. Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu priebežne. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade každej zmeny právnej úpravy a dokumentov, na 
ktoré Zmluva odkazuje platí, že právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti 
zmeny sa spravujú ich účinným znením; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z 
nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti zmeny sa však posudzujú podľa 

doterajšieho znenia, ak nebude ustanovené inak. 

5.4. Za oprávnené výdavky podľa tejto zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú aj výdavky, 
vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy o poskytnutí NFP, ak vznikli 
v oprávnenom období podľa článku 3 ods. 3.4. zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.5. Výdavky uhrádzané v hotovosti pre kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na 
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich 
s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, nie sú 
oprávnené. V prípade úhrad spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti 
oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 332,- EUR. 

5.6. Schválením výdavku v rozpočte projektu nevzniká Prijímateľovi automaticky nárok na 
uhradenie výdavku, ak nepreukáže oprávnenosť výdavku v zmysle usmernenia RO č. 

N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 - 2013 v zmysle 
neskorších aktualizácií. 

5.7. Prijímateľ, v súlade so zákonom. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 
údajov"), podpisom tejto Zmluvy slobodne a vážne udeľuje Poskytovateľovi súhlas so 
spracúvaním všetkých osobných údajov dotknutých osôb, poskytnutých Prijímateľovi 
pri realizácií aktivít Projektu podľa tejto Zmluvy. Tento súhlas Prijímateľ dáva 
Poskytovateľovi za účelom kontroly a vyhodnotenia aktivít Projektu podľa tejto 
Zmluvy, ako aj na účely hodnotenia Operačného programu. Prijímateľ súhlasí s tým, 
aby za týmto účelom osobné údaje dotknutých osôb boli zhromažďované, uchovávané, 
spracúvané, poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám. Poskytovateľ 
berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona o ochrane 
osobných údajov. Prijímateľ sa týmto zaväzuje zmluvne alebo iným vhodným spôsobom 
zabezpečiť, aby dotknuté osoby takýto súhlas tiež poskytli v súlade s § 11 zákona 
o ochrane osobných údajov. 

5.8. Prijímateľ týmto dáva Poskytovateľovi súhlas na zverejnenie mien fyzických a 
právnických osôb, ktoré boli právoplatné odsúdené v súvislosti s prostriedkami 
poskytnutými z fondov EÚ, spolu s názvom projektu a výškou príspevku. 

~~~ 
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„. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia Poskytovateľom. 

6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 
Následnej monitorovacej správy (alebo 5 rokov od ukončenia realizácie projektu 
v prípade, ak RO rozhodol vo výzve, resp. inom dokumente, · že Prijímateľ nebude 
predkladať následné monitorovacie správy), ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 12 a 
článku 18. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. 08 .2020 a čl. 10 VZP, ktorého 
platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných 
vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tejto Zmluvy. Uvedená doba 
sa predÍži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES)č. 
1083/2006 v platnom znení o čas trvania týchto skutočností. 

6.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet 
podpory NFP, 3. Podpisové vzory. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh 
Zmluvy oboznámil a súhlasí s tým, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný. 

6.4. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej 
moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 3 Zmluvy spolu s ich podpisovými vzormi 
a plnými mocami. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu 
alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové 
vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny 
zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na 
predchádzajúceho zástupcu. 

6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 
ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy. 

6.6. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú 
účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme. 

6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s 
právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný 
účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. 

6.8 . Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov 
uvedených v bode 3.6, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením 
záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli 
a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

6.9. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane 
Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude 
postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 
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.1 O. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a 
na znak súhlasu ju podpísali. 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 2 r:--~~!-/;:::-=::-::-:------... 
Imp ementačná agentúra 
pre Operačný pľogram 

Za~estnanosť a sociálna inklúzia 
Spitálska 6, 814 55 Bratislava 

IČO: 308 54 687 (4) 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu8 Poskytovateľa 

Ing.Martin Ružička 

generálny riaditeľ 

j y ,-
Za Prijímateľa v Zlatých Moravciach, dňa: í · ~ . )fi f1 

~a&' 
Podpis: ~-

.. .. . .... ...... . 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu9 Prijímateľa 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

Prílohy: 

Príloha č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku 

Príloha č. 2. Predmet podpory NFP 

Príloha č. 3 Podpisové vzory 

8 Ak sa nehodí, prečiarknite 
9 Ak sa nehodí, prečiarknite 

~,:/ 



~ 

Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Tieto všeobecné 7.mluvnč podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvn)'ch strán, 
ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NľP. 

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky cľa l cj 

označujú ako „VZP", zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje 
ako „zmluva o poskytnutí NFP" a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej 
označuje ako „Zmluva". 

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP. 
boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zm luvy 
o poskytnutí NFP . 

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskyiovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, 
všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi 
SR a Ell. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej 
spravovať príslušnou Prírnčkou pre žiadateľa o NFP, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, 

príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, 
Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 - 20 13 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013. 

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z dokumentov, na ktoré Zmluva odkazuje sú pre 
Poskytovateľa i Prijímateľa záväzn~. 

LEGISLATÍV A A VÝKLAD POJMOV 

Základný právny rámec upravu,júci vzt"ahy medzi PoskytovatcH'om a Prijímakil'om 
ttvoria na,jmä: 

Právne pre@isv 

zákon č . 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „z.íkon o pomoci a podpore''); 

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorý·ch zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite"); 

zákon č. 523/2004 /,. z . o rozpočtový-ch pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektor)'ch zákonov v znení neskorších predpisov( ďal ej aj .zákon 
o rozpočtov)'ch pravidlách verejnej sprúvy"); 

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávan í a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení nc::-ikorš ích pľedpisov (ďalej aj „ZVC)" alebo ,,zákon o verejnom 
obstarávaní''); 

~8 
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Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďt~jc Kohézny 
fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 11 64/1994; · 

Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. j úla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/ l 999 v znení 
nariadenia Rady (ES) č. 1341 /2008 v platnom znení (ďalej aj .;všeobecné 
nariadenie'' alebo „Nariadenie Rady (t<.S) č. 1083/2006"); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z S. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) 
č. l 783/1999 v platnom znení(ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006"); 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.108 1/2006 z S. júla 2006 
o Európskom sociálnom fonde. a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1 784/1999 

v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č . l 081 /2006"); 

Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 
Nariadenia Rady (ES) č. l 083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie 
Komisie (ES) č. 1828/2006"). 

Pojmy a skratkv 

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely 

Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä: 

Aktivita -súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 
vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 
výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu 
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle 
na realizáci i ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a 
výdavkami. Aktivity sa člen ia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

Bezodkladne - najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 
pre počítanie lehoty; 

Celkové oprávnené výdavk)1 ~ oprávnen~ výdavky Prijímateľa, ktoré suv1srn 
výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného 
vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov 
Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP; 

Certifikačný orgán -orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov 
a žiadosti o platbu predtým. ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za 
vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej 
komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní 
Ministerstvo financií SR. 

Deň - diiom sa rozumie kalendárny dcií., pokiaľ v Zmluve nie je vý·slovne uvedené 
že ide o pracovný dei'l; 

Dokumentácia - akákoľvek inforn1ácia alebo súbor inforn1ácií zachyiené 
na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom upravujúca a/alebo 
preukazujúca práva a/alebo povinnosti zmluvných strán ; 
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Dodávater Pro,j cktu - subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného 
obstarávania/verejnej obchodnej súťažc resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je 
splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvori l zmluvu 
na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

Európsky fond rcgioná!n.eho rozvo.ia (akbo aj „ERDF'') - jeden z hlavných 
nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať 
k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce; 

Európsky sociálny fond (alebo a.i ,,ESF") - jeden z hlavných nástrojov 
štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä 
v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti 
nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce; 

Kohézny fond (aBcbo a.Ď „KF") - finančný nástroj EÚ určen)' pre č lenské 
krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa rncraná paritou kúpnej sily a vypočítaná 
na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 
90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a 
životného prostredia; 

Individuáiny pro,jekt - projekt, pri výbere ktorého neprebieha súťaž a ktorý 
reali zuje vopred Poskytovateľom určený subjekt na základe jedinečného postavenia 
a funkcie tohto subjektu. Individuálnym projektom je projekt technickej pomoci 
a národný projekt; 

JT monitorovací systém (alebo aj „ITMS") - infonnačn)' · systém, ktor)' 
zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci , 
všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch 
za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov 
spojených s implementáciou ŠF a KF; 

Monitorovacia správa - komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 
a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte 
určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a 
následná; 

Nenávratný finančný príspevolk (alebo a.i „NFľ") - prostriedky El) a prostriedky 
štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej 
republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný 
Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve; 

Okoh1osti vylučujúce zodpovccfoost' - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vúle 
zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej že by v čase vzni ku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vy l učujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 
nastala až v čase, keď bola zm luvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, 
alebo vznikfa z jej hospodárskych pomerov (najmä finančné problémy). Za okolnosť 
vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 
oko lnosť vylučuj úcu zodpovednosť sa nepovažuje dopad hospodárskej krízy na 
implementáciu projektu; 

Opa kovaný - výskyt určitej idcntich~j skutočnosti najmenej dvakrát; 
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Opatrenie- prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná 
prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý urnožňujc 
financovanie projektov; 

Operačný program (alebo aj ~,,OP") - dokument predložený členským štátom a 
p1ijatý Európskou komisiou, ktorý určt~j e stratégiu rozvoja pomocou jednotného 
súboru prioritných osí, ktorá sa má rea l izovať s pomocou Šf' alebo v prípade cieľa 
Konvergencia s pomocou KF a ERDF; 

Orgán auditu - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, 
určený členským štátom pre každý operacn)' program, ktorý je zodpovedný 
za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financi í 
SR. 

Písomné vyzvanie - východiskový metodický a odborný podklad zo strany 
Poskytovateľa určený pre jedného oprávneného žiadateľa (v tejto Zmluve 
Prijímateľa), na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil jednu alebo viac 
žiadosti o NFP na realizáciu národných projektov Poskytovateľovi; tam kde sa 
používa pojem „Výzva na predkladanie žiadostí" rozumie sa ním aj písomné 
vyzvanie podľa tohto bodu 

Prechodné obdobie pre ITMS -je obdobie stanovené na základe rozhodnutia 
Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaný·ch Systémom riadenia ŠF a KF 
na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie j e povinný 
Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať 
prostredníctvom verejného portálu ITľv'fS; 

Prňoritná os - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa 
skladá zo skupiny navzáj om súvisiacich operácii s konkrétnymi, merateľnými 

cieľmi; 

ReaIDizácia aktivít projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuj e 
j ednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu 
uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu 
uvedených \ Zmluve najneskôr v ten ninc podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy 
o poskytnutí NFP; 

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zml uvou, právnymi predpismi SR 
a E(i a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, príslušnou Príručkou 
pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej 
pomoci, Syskmom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na programové obdobie 2007 - 20 13 a Systó11om riadenia štrukturál nych fondov 
a Koháneho fondu na programové obdobie 2007 -- 20 13; 

Riadne zaúčtované - účtovné prípady týkajúce sa Projektu sú prcdrnetom jeho 
účtovníctva v súlade s ustanoveniami č lánku 11 ods. 1 a 2 VZP. 

Riadne zaúčtované výdavky - oprávnené výdavky Projektu, nevyhnutné na 
realizáciu akti vít Projektu tak ako je uvcdcn ,~ v č l ánku 2 zml uvy o poskytnutí NFľ, 
podložcn~ účtovnými dokladm i v zmys le zákona č. 43 1/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, pričom účtovné prípady týkajúce sa Projektu sú 
predmetom účtovníctva Prijímateľa v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 1 a 2 
VZP; 
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Schválená žiadosť o N~'P - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky -, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 
preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne 

s 1\.:alizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve 
na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa; 

Skupina v:ýdavkov -výdavky rovnakd10 charakteru zoskupené na základe 
ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR 
č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených 
výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 
v programovom období 2007 - 2013, ktorý· tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF 
na programové obdobie 2007 -2013 ; 

Systém finančného riadenia štrukturáh1ych fon dov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013 -- dokument upravujúci finančné riadenie 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

Systém r iadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 - 2013 - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

Špecifické typy výdavkov - úhrady osobných výdavkov (výplata miezd a odvody 
z miezd), poistného za zamestnancov, úhrady výdavkov, pri ktorých bol pred 
uzatvorením tejto Zmluvy dohodnutý spôsob pravidelnej bezhotovostnej platby 
inkasom (napr. úhrady za vodné, stočné, plyn, elektrinu a pod.) a súčasne aj iné 
výdavky, ktoré sú Poskytovateľom pod týmto pojmom definované v Prírnčke pre 
žiadateľa, prípadne v Príručke pre Prijímateľa; 

Štrukturálne fondy (2llebo aj „ŠF") - nástroje štmkturálncj politiky EÚ V) užívané 
na dosiahnutie cieľov poli tiky EÚ K štrukturálnyrn fondom patria Európsky fond 
regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

Sub,jekt v pôsobnosti Prm,jím.atd'a - subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu; 

Účastníci projektu. osoby priamo zúčastfrnjúce sa aktivít projektu 
spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzddávacích programov, účastn íc i 

sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu 
výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci 
a administratívni pracovníci, lektori, sociáln i pracovníci a pod.) ani osoby c i e ľovej 

skupiny, ktoré využívajú vý·sledky projektu, ale nezúčasti1ujú sa priamo aktivít 
projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto 
publikácii) 

Účtovný doklad - doklad defo1ovan\r v~.· IO ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. . _, . 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 

Ukončenmc realizácňc projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa 
projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne 
sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projek tu 
(Prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prij ímateľovi bol uhradený zodpovedajúci 
NFP). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti 
projektu; 
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Včas - konanie v súlade s čusorn plnenia určenom v Zm luve, v prá\nyeh predpisoch 
SR a EÚ a v Príručke pre žiadatefa o NFP, v Príručke pre Prňjimatd'a, v prísJ u;nej 
Výzve na predk ladanie žiadostí o NFP, v prís lušnej schéme štátnej pomoci, Systéme 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 - 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 - 20 13; 

Verejné obstarávanie - postupy obstanivania tovarov, služieb a stavebných prác 
v zmysk zákona č. 25/2006 ZJ.. o \/erejnorn obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa 
Projektu; 

Výzva na predkfatdanie žiadostí (alebo a.i „Výn'a") -východiskový metodický a 
odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na 7.ákladc ktorého Prijímateľ vypracoval 
a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi ; 

Zmena podmienok pre projekty gencru,ijúee prí,jmy - na účely tejto Zmluvy sa 
pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, 
ktorá nastáva v prípade: 

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri 
predložení žiadosti o NFP alebo nm·é zdroje príjmov sa objavili počas 

monitorovania či stých príjmov na základe monitorovacích správ alebo 

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike. 

Článok 1 

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z fomml áru žiadosti a povinných 
príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustano\·cni a Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný 
riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizáci i aktivít Projektu 
s odbornou starostlivosťou. 

2. Prij ímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 
hez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne reali zuje. 

3. Zm luva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom . Akákoľvek zmena 
týkajúca sa Prij ímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej fonny, 
predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a inl~ formy právneho nástupníctva, ako 
aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas pbtnosti a účinnosti 
Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od 
tejto Zmluvy odstúpiť. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu 
nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. l Nari adenia Rady 
(ES) č. 1083/2006. Ak Prij ímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vráti ť NFP 
alebo jeho časť. V projektoch, predmetom ktor)rch je riešenie malého, stredného 
podnikania v zmysle nariaden ia ES v článku 57 ods. l Nariadenia Rady (ES) 
č. l 083/2006 sa doba piati ch rokov uvedená v prvej vete tohto č l ánku skracuje na tri 
roky. 

5. / mluvné strany sa vzájomne zaväzuj ú poskyto-vať si ·všetku potrebnú súčinnosť 

na plnenie záväzkov z tejto Zm luvy. 
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Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súv islosti s realizáciou predmetu 
a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej ľorme; pokiaľ Poskytovateľ 
neurčí inak. 

7. V prípade uzatvárania zmlúv s tretími stranami sa prijímateľ zaväzuje primerane 
zaviazať tretiu stranu, ktorá sa podieľa na realizácii predmetu a účelu tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou, takýrni povinnosťami , aké z k jto zrn luvy vypl)'vajú pre Prijímateľa. 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 
J>RI.JÍMA TEĽOM 

l . Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných 
prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. V lehote minimálne 1 O pracovných dni pred termínom vyhlásenia prvého obstarávania 
je prijímateľ povinný vypracovať a predložiť Plán verejných obstarávaní za celý projekt 
v členení podľa plánovaných predmetov zákazky, dostatočného opisu predmetu zákazky 
a predpokladanej ceny a dostatočným komentárom. 

3. Prijímatel' je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných 
prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a usmernením RO č. N5/2008 k overovani u zadávania zákaziek na 
realizáciu schválených aktivít tretím subjektom v účinnom znení. V prípade, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo presahuje 1 OOO EUR bez DPH je 
prijímateľ povim1ý uzatvoriť písomnú zmluvu s dodávateľom. Prijímateľ je povinný 
zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ 
dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnoteni a ponúk predložených 
uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 
dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. Prijímate!' 
nie je povinný zasie lať dokumentáciu pred podpisom dodatku, v prípade, ak predmetom 
tohto dodatku je zmena identifikačných údajov zmluvných strán alebo iné skutočnosti, 
ktoré nemajú vplyv na finančné plnenie zmluvy alebo sa týkajú organizačno -
technického zabezpečenia plnenia zmluvy, za predpokladu, že uzatvorením dodatku 
nedôjde ku konaniu v rozpore s § 9 ods. 3 a § 1 Oa zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade nadlimitnej zákazky a pocllimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený 
vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej 
zverejnením . 

5. Poskvtovateľ vvkoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, . . . 

stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. 
Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní 
od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskyiovateľovi , 

pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie 
Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania 
vyzvania/dožiadania Prijímateľovi , alebo začaLírn inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto 
VZP, alebo pok i aľ tak ustanovuje tento článok. 

6. Poskyiovatcľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného 
obstarávania v súlade č lánkom 3 týchto VZP. 

~ 
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Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci 
člen komisie na vy·hodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznáľniť Poskytovateľovi 
termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. 

8. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje 
nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu 
a vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie 
kratšej ako 7 dní odo diía doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku č. 4 tohto č l ánku 
prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi . Po doručení odpovede Prijímateľa 
na výzvu Poskytovateľa plynie Poskytovateľovi nová 21 dií.ová lehota. Poskytovateľ 
napr. vyzve Prijímatel'a na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky 
úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranej 
medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so 
súťažnými podkladmi , resp. s ekvivalentom). 

9. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné 
obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpi l 
kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota 
(2 1 dní ) prestane Poskyiovateľovi plynúť. Prijímateľ v lom to prípade nemôže vykonať 
úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác) . V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly 
procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie 
zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie 
tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstaTávanie o výsledku 
kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynie 
Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímatcl'a so 
závenni z administratívnej kontroly najneskôr posledný dei1 lehoty. 

1 O. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly 
vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas 

administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy 
Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia zákona 
o verejnom obstarávaní, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného 
obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom 
a úspešným uchádzačom. 

11 . Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so záverm i z administratívnej kontroly 
vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly 
návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 
Prijímateľom a Dodávateľorn Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených 
§ 58 ods. 1 a§ 88 ods. 1 ZVO. 

12. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nczašk oboznámenie) vo vyššie 
uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je 
oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručen ia oboznámenia so závermi z 
administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu 
s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešný·m uchádzačom moze byf 
v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy. 

13. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov' vo verejnom 
obstarávaní, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR pred podpisom zmluvy na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspcšný·rn uchádzačom neschváli Prijímateľovi 
uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, t\.:sp. ncprirust í výdavky vzniknuté na 
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základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťažc do financovania. V prípade 
podpisu dodatku k e-xistujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebn)1ch 
prác medzi Prijímateľom a Dodávatdom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa 
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo 
k identi fikovaniu obdobných nedostatkov. 

14. Ak poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom 
obstarávaní, alebo porušenie legislatívy El) a SR po podpise zmluvy na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou 
oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúc i ch sa k nákladom projektu, 
Poskytovateľ navrhne prijímateľovi ex-ante finančnú opravu resp. nepripustí vý·davky 
vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťažc do financovania 
Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi po splnení 
podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného 
obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky znížen ia 
oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. 

15. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, 
oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť 

zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, 
pripustiť v)'davky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo 
iných postupov do financovania). 

16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu 
povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to 
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskyinúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

17. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania aj na 
administratívnu kontrolu verejného obstarávania ukončenej pred účinnosťou Zmluvy. 
Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej 
dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrnšenia súťaže a ďalších postupov 
Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú. 

18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného 
obstarávania nemôžu byť Poskytovateforn vyplatené skôr ako budú skontrolované 
pravidb/postupy/prindpy verejného obstarávan ia s pozitívnym výsledkom (nebude 
identifikované porušenie kgislatívy SR a EÚ a pod.) resp. skôr ako bude potvrdená ex 
ante linančná oprava. 

19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojcdnan:i pre administratívnu 
kontrolu Ž.iadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ 
ob07.námen)' o pozitívnom výs ledku administratívnej kontroly verejného obstarávania 
resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety 
neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované v)1davky vzniknuté na 
základe verejného obstarávania. 

20. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného 
obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas 
realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou 
sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na 
základe výsledkov kontroly v zmysle l:l. 12 tejto Zmluvy ), Poskytovateľ postupuje 
v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to urči Poskytovateľ, Prijímateľ je 
povinn}· vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O Vl.P. 
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Prijímateľ je povinný i n formovať Poskytovateľa o pbnovanoľn uzatvorení dodatku 
zmluvy medzi prijímateľom a jeho dodávateľom a postúpiť kompletnú dokumentáciu 
Poskytovateľovi na vykonanie novej admini stratívnej kontroly. Pri jeho uzatváraní je 
prijímateľ povinný postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

22. Pr~jímateľ je povinný zasielať lJradu pre verejné obstarávanie vsetky oznámenia 
používané vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné a podlimitné zákazky vrátane 
Oznámenia o zverejnení výTv·y na predloženie ponúk pre zákazky zadávan L' postupom 
zadávania podprahových zákaziek obstarávané prijímateľom za účelom ich zverejnenia 
na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 

Článok 3 POVINNOSJ' POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 
MONITOROV ACH~ SPRÁVY 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať 

Poskytovateľovi monitorovacie správy vo fonnáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Priebežnú monitorovaciu správu počas reali zácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu, 

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia 
platnosti a účinnosti Zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít 
Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 15. dľ1a mesiaca 
nasledujúceho po sledovanom obdobf. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej 
monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší 
túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s č l ánkom 1 O VZP. 

3. Prijímateľ je povinný predl ožiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu 
do 15. dní od ukončenia real izácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy 
o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, 

Prijímateľ je pov'inný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
počas 2 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ porusí túto povinnosť 
a ak to určí Poskytovateľ, P1ijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 
s článkom 1 O VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinn)' predk ladať 

Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo d11a ukončenia reali zácie Proj..J<tu, 
do 15. d11a mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je 
predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená 

realizácia Projektu. Poskytovateľ je oprávnen)' pre projekty, ktoré nespadajú pod 
podmienku uclržateľnosti v Príručke pre Prij ímateľa: 

a) primerane skrátiť obdobie predkladania nás ledných monitorovacích správ; a/alebo 
b) upraviť periodicitu predkladania následných monitorovacích správ: alebo 
c) zrušiť povinnosť predkladania následných monitorovacích správ Prijímateľom ' ' . 

5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 
správach je Prij ímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 
moni torovacích správ odstráni ť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúpln(1, je Prijímateľ 
povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu dopln iľ. V p1ípade 
rozporn moni torovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu , alebo 
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so Zmluvou je Prijímateľ povi nn)' v lehote určenej Posk) tovatcľom tento rozpor 
odôvodniť. 

Prij ímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne pred l o7.i ť informácie 
a Dokumentáci u sú-..,,·i s iacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 
Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a tcm1ínov uvedených 
v tomto č lánku VZP. 

7. Prijímateľ j e povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného , konkurzného alebo správneho konania, 
resp. reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie 
a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 
zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných 
orgánov, ako aj o iných skutočnosti ach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 
aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. 

8. Prijímateľ j e zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
infmmácií poskytovaných Poskytovateľovi . 

9. Prijímateľ j e povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie akti vít 
Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každý ukončen_ý kalendárny rok 
realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období 
a spolu so Záverečnou monitorovacou správou za príslušné obdobie. Prvým 
kalendárnym rokom, ktorý je predmetom infom1ácie o účastníkoch projektu je 
kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď 
termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k te1mínu 31. 12., sa za postačujúce 
považuje predloženie infom1ácic o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia 
o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom 

infom1áciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch 
Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej 
Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť . 

Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí 

Poskytovate]', Prijímateľ j e povinný vráti ť NFP alebo jeho časť v súlade s čl ánkom 1 O 
VZP. 

1 O. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo in}·ch zrejmých nesprávností v infonnácii 
o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto 
nedostatky odstrániť. 

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať 
Poskytovateľa\/ monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto č l ánku VZP. 

12. Ak nastane podstatnú zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas 

monitorovania či stých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia: 

a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl 3. l zmluvy o poskytnutí 
NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa 
upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP 
vypočítan}·m na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP 
vypočítaným rckalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa 
predchádzajúcej vety vyšší ako N FP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinn}· 
poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok 
k Zmluve k torým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 
rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, 
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b) a ak už bol poskytnutý celý N FP v súlade s č l. 3. 1 zmluvy o poskytnutí N FP zo 
strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vráti ť poskytnut)' NFP alebo jeho 
čast' v súlade s č lánkom 1 O VZP vo výške zodpovedaj úcej rozdielu medzi NFP 
vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o N FP a NFP 
vypoč ítan)· rn rckalkuláciou finančnej medzery. 

Článok 4 PUBL~crr A A INFORMOVANOSŤ 

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy vykonávať publicitu 
a infommvanosť v súlade s platným Manuálom pre publicitu a infom1ovanosť pre·· 
Prijímateľov v rámci ES F (2007 - 2013) Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, vydaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekciou ri adenia ESF. 

Člálll.ok 5 VLASTNÍCTVO A PO UŽITJfE VÝSTUPOV 

1. Prij ímatel' sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas 
obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré 
obdobie bude dlhšie: 

') 
"-· 

3. 

4. 

5. 

a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 
zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) oprávňuj úce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce j eho udržateľnosť k 
majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo j eho časti 

alebo 

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho 
časti v dlhodobom nájme, 

podľa toho, ktorú fornrn práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP 
alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP. 

Maj etok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom 
tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Poskytovateľa. Ak majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z N FP alebo z j eho časti 

bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený 

akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzaj úceho 
písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. 

Zmluvné strany sa dohod~ i a súh lasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnoten)1 
z NFP alebo z jeho čas ti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou 
z výkonu rozhodnut ia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 
kontroly alebo banka finanCL~júca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu 
o spolupráci. 

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušn)'rn orgánom SR a EÚ 
všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 
Projektu, a týmto zárovel1 udeľuj e Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 
právo na použitie údajov z tej to Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou 
pri zohľadnení autorských a pri emyselných práv Prijímateľa. 

V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prij frnateľ povinn)' uzavri eť s Poskytovate ľom 

samostatnú zmluvu t)'kaj úcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskyiovatcľovi 
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súvisiacich s realií':áciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinn}' preuk<~zať 
Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia /.áväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 
s realizáciou aktivít Projektu. Nedodrfanie uvedenej povinnosti sa pova:l.uje 
za podstatné porušenie Zmluvy. 

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný poi stiť majetok nadobudnutý 
a/alebo zhodnotený z NFP alebo z j eho časti. Poskytovateľ súčasne určí podmienky 
takéhoto poistenia. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie Zm luvy. 

7. Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade neuzavretia zmluvy v zmysle čl. 5 ods. 5 VZP, 
alebo neposkytnutia iného zabezpečovacieho prostriedku Poskytovateľovi, mu nevzniká 
nárok na poskytnutie žiadnej platby, a to až do uzavretia zmluvy alebo poskytnutia 
iného zabezpečovacieho prostriedku v zmysle čl. 5 ods. 5 VZP. Zmluvné strany sa 
dohodli , že za zmluvu v zmysle tohto odseku sa považuje záložná zmluva, predmetom 
ktorej bude najmä na majetok nadobud11ut)1 alebo zhodnotený z prostriedkov NFP. 
Prijímateľ sa zaväzuje uzavrieť dodatok k Zmluve, predmetom ktorého budú potrebné 
ustanovenia týkajúce sa zabezpečenia pohľadávky Poskytovateľa v súvis l o~ti 

s uzavretím zmluvy alebo poskytnutia iného zabezpečenia podľa čl. 5 ods. 5 VZP. 
Neuzavretie dodatku v zmysle tohto odseku sa považuje za podstatné pornšcnie Zmluvy. 

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. P1ijímatel' je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva 
a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l O 
VZP. 

2. Pr~iírnateľ je povinný písomne informovať Poskytovatel'a o skutočnosti, že dôjde 
k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti 
vzniku tej to skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. 

3. Postúpenie pohľadávky Prij ímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe 
dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na 
vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vráti ť NFP alebo jeho časť. 

Článolk 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. 

2. 

..., 

.) . 

Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť 

realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. ZmlLrvy. 
Zárovet'í je Prij ímateľ povinný bezodkladne oznárniť Poskytovateľovi zmenu tcnnínu 
ukončenia realizácie aktivít uvedeného v článku 2 bod 2.4. Zmlm,..y. 

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť rea lizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít 
Projektu bráni oko lnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 
okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým prcdÍ?.i o čas trvania okol ností 
vyl učuj úci ch zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto 
VZP. O vzniku okolnosti vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ 
povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne infonnovať. 

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť reali záciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 
Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 
omeskan ia Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa /.avinené 
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Prijímateľom. V prípade, že Posky1ovateľ vyplatí ome;kanú platbu Prijímateľovi, di'i.om 
vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať ,v realizácii 'aktivít Projektu. Doba 
realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky prcdlži o čas omeškania Poskytovateľa 
s platbou NFP. 

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. 
Dornčením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 
pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článk u VZP. 

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade: 

a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto 
porušenia zo strany Prijímateľa; 

b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokial' Poskytovateľ neodstúpi l od 
Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučuj úca zodpovednosť, a to až do doby 
zániku tej to okolnosti; 

d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa 
za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu. 

6. Poskytovateľ oznámi Prijimateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 
splnené podmienky podľa ods. 5. tohto č l ánku VZP. Doručením tohto oznámenia 
P1ijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. 

7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je 
povinný bezodkladne doručiť Poskyiovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení 
Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie 
NFP Prijímateľovi . 

8. V prípade zániku okolností vylučujúci ch zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku 
VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi . 

Článok 8 ZMENA ZMLUVY 

l . Zmluvu je možné meni ť alebo dopÍ!lať len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané \/O forme 
písomného a očís l ovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené 
inak. Možnosti vykonania zmien a povinnosti Prijímateľa pri realizácii zmien sú 
podrobne uvedené v Príručke pre Prijímateľa. 

2. Prijímateľ je povinný oznámiť Posk;iovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré mJjú 
vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa ak)rmkoľvek spôsobom tejto 
Zmluvy týkajú alebo môžu týk ať, a to aj v prípade, ak má Prij ímatd' čo i len 
pochybnosť o dodržiavaní svoj ich úväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to 
bezodkladne od ich vzniku. 

3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade: 

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu 
v zmysle čl ánku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne 
predpokladať, že k takémuto ome~kaniu dôjde. Dohodou možno predÍ7.i ť lehotu 
na ukončen ie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti 
pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu; 
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b) ak sa Prijímateľ omcšl..:t so začatím reali zácie aktivít Projektu o viac ako 
3 mesiace; 

c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín v)'davkov prekročí l5 %. Táto odchýlka 
nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na 
publicitu a infonnovanosť, okrem navýšenia nepriamych výdavkov výlučne 

v dôsledku legislatívnych zmien pri zachovaní podmienok poskytnutia pomoci 
v súlade s výzvou, resp. právnymi predpismi; 

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o 
viac ako 25 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku 
Projektu uvedenej v Prílohe č. 2; 

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 
k podstatnej zmene Projektu; 

t) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímatel'a na zmenu Zmluvy podľa 
horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 
v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu 
Zmluvy. 

4. Zmena Zmluvy fom10u písomného a očís lovaného dodatku nie je potrebná a to 
v prípade: 

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 
3 mesiace; 

b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka 
nesmie mať za následok zv)'šenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na 
publicitu a infonnovanosť, okrem navýšenia nepriamych výdavkov výlučne 

v dôsledku legislatívnych zmien pri zachovaní podmienok poskytnutia pomoci 
v súlade s Výzvou resp. právnymi predpismi ; 

c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľn)1ch ukazovateľov výsledku Projektu znížila o 
menej ako 25 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku 
Projektu uvedenej v Prílohe č. 2. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskyto-v·ateľovi, že nastala 
niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka 
v číse lných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto čl ánku VZP sa 
určuj e od údajov platných v čase podpisu Zmluvy. 

5. Výška NFP uvedená v č l ánku 3. bod 3.1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP me JC 
ustanovením odseku 3. a 4.tohto č l ánku VZP dotknutá. 

6. ?m!uvné slrany sa dohodli a súhl asia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 -- 2013, k zrnene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky 
pre Prijímateľa alebo iného Dokumentu, na ktorý zmluva odkazuje a touto zmenou 
nedôjde k zmene textu Zml uvy, Poskyt0vateľ uverejní nov~ znenie týchto dokumentov 
na svoj ich intemetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených 
dokumentov sa považuje naj mä konkludentn)' prejav vôle Prij ímateľa spočívajúci vo 
vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zrnl uvnom vzťahu s 
Poskytovateľom. rde najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie 
Žiadosti o platbu, pr~i at i e platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa 
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zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuj.e takto zmenen)'mi 
dokumentmi. 

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade:, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 - 2013, k zmene Systému riadenia štrukturál nych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 20 13, k zmene Príručky pre ži adateľa o NFP a Príručky 
pre Prijímatc:ľa alebo iného Dokumentu, na ktorý zmluva odkazuje a touto i'::menou 
dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Prij ímateľovi nové znenie 
zmenených článkov Zm luvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje 
najmä konkludentný prejav vôle Prij ímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo 
právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom . Ide najmä 
o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prij ati e 
platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami. 

8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identi fikačných a kontaktných 
údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. 
Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v piislušnej 
Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné 
písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane fcmnou 
doporučeného listu. Zmena Zmluvy nie j e potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene 
y subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1. 1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov 
zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená 
podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí N FP. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou 
zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 

2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 
porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovujú právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy j e podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase 

uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 
účel Zmluvy, ktor)1 vyplynul z jej obsahu alebo z okolnostL za ktorých bola 
Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení 
povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva. 

2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa 

považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zrnenia 
podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť: 

b) opakované nárokovanie neopr:ívnených výdavkov Projektu; 
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2.5 

2.6 

2.7 

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a El) v rámci realizácie aktivít 
Projektu súvisiacich s činnosťou Príj ín1atcľa~ 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok J. povinnosti, ktoré Prij ímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečen i e verejného obstarávania, 
respektíve obchodnej verejnej súťa:í.e alebo iné závažné porušenie zmluvn)'ch 
povinností); 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto 
zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. 
týchto VZP; 

t) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného č inu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 
opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvľíovaniu hodnoti teľov 

alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvľíovanie alebo porušovanie 
skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány; 

g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č _ 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzaj úcich inforn1ácií, resp. neposkytovanie 
infonn ácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prij ímatel'a; 

i) ak Prij ímateľ svoj ím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú 
verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia 
platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa 
podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí , resp. vykonaní verejného 
obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu; 

j ) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že 
takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi ; 

1) porušenie č l ánku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP; 

m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v č l ánku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 
4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek L č lánk u 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, 
článku 12 odsek 3 a čl ánku 12 odsek 7 týchto VZľ. 

Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany 
Prijímateľa, na ktorý je potrebný prcdchúdz;~júci písomný súhlas Poskytov ateľa 
v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo 
strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas. 

Porušenie ďal ších povinnosti stanoven)Th v Zmluve alebo v právnych predpisov 
SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa pod ľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, 
sú nepodstatným porušením Zmluvy. 

V prípade podstatného porušenia Zmluvy j e zmluvná strana oprávnená od Zm luvy 
odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela, ak odstúpenie nevylučuj e 
osobi tný zákon alebo in)' všeobecne záú i7.n)' právny predpis ( napr. Zákon č_ 

7 /2005 Z. z. o konkurze a reštrukturali7.áci1 v znení neskorších predpi sov)_ 
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V prípade nepodstatného porušenia Zm luvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, 

ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného 
pornšcnia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy hudc považovať za 
nepodstatné porušenie Zmluvy. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné di'lom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

2.9 Ak sp]n(;niu povinností zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 
je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku 
okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia 
(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 
neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite. 

2.1 O V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované ti e práva a povinnosti 
Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to 
najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na 
náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy. 

2.1 1 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom. 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prij ímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho čast', ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky 
podľa tejto Zmluvy; suma 40 EUR podl'a § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu 
celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb 
alebo z poskytnutých predťinancovaní; 

b) vrátiť prostriedky poskyinuté omylom; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade 
ncuplatií.uje; 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a pornšcnie 
povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 3 l ods. l písmena 
a), b), c)zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 
40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplaten:ý NFP alebo jeho časť systémom 
retlmdácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných 
zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej 

disciplíny podľa § 3 1 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy; 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil 
ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená 
nezrovnal osť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. l 083/2006 a nejde 
o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto č l ánku VZP alebo 
o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP: vzhľadom k skutočnosti, že 
spôsobenie nezrovnalosti zo strany Pr~jímateľa sa považuje za také porušenie 
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podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho 
časti, v prípade, ak Prijímate!' takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 
stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto č l ánku VZP, bude sa na toto porušenie 
podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 3 l ods. 7 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 
ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa 
uplatní na úhnmú sumu nezrovnalosti; 

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 
obstarávania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. t zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť 
na predmet zákazky; 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 
podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 EUR podľa§ 24 ods. 1 
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní 
na poskytnutý NFP alebo jeho časť; 

g) ak to urči Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 25 % 
oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu 
v zmysle Prílohy č. 2;suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo 
jeho časť; 

h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 
40 EUR podl'a § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť; 

i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo 
v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vyivorcný príjem 
podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;surna 40 EUR podľa§ 24 ods. 
1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore posky1ovanej z fondov EÚ sa 
v tomto prípade neuplatt'ít~je; 

j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. rn) zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe 
úročenia poskytnutého NFP (ďal ej len „výnos"); uvedené platí len v prípade 
poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 EUR 
podľa § 24 ods. 1 zákona č . 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje. 

2. /\k dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskyiovateľovi NFP 
vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 EUR podľa § '74 ods. 1 zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý 
NFP alebo jeho časť. 

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku 
V7P je Prijímatel' povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, 
v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za 
účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článlrn VZP je Prijímateľ povinný vrátiť 
č i stý pr(jem do 3 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej 
závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej 
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závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom ovcFená. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu ·alebo čistého príjmu 
dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa 

0 informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. 
účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto infonnáciu Prij írnatel'ovi bezodk ladne 
v písomnej fonne. V prípade, že Prijímateľ čistý príj~m nevráti , resp . výnos neodvedie 
riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prúpade povinnosti vrátenia 
NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto č lánku VZP. 

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu(podľa ods. 1 písm. a) až i) 
tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu(podľa ods. l písm. j) tohto článku 
VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho 
rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov" (ďalej len 
„Žo V"), kt01ú zašle Prijímateľovi. 

5. Poskytovateľ v Žo V uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má 
Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný 
vrátenie, resp. odvedenie vykonať. 

6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časf alebo čistý príjem 
uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak 
Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe 
finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné 
obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania). 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo 
jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo fonnou platby 
na účet, resp. fonnou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia 
v Rozpočtovom infom1ačnom systéme (ďalej aj „RIS") oznámiť Poskytovateľovi toto 
vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov". 

Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov" je výpis z bankového účtu, 
resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR") potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos 
s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR 
k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania 
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 
konečn)'ch Prij ímateľov/príjemcov pomoci/Prijímateľov". 

9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo 
či stého príjmu a pohľadávku Prijímatel'a voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP 
podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna 
rozpočtová organizácia. 

1 O. Započítanie podľa ods. 8 tohto č l ánku VZP môže vykonať Poskytovatd' na základe 
podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany 
Prijímateľa je predloženie ŽoP s priložcn)'m ,,Oznámením o vysporiadaní finančných 
vzťahov" Poskyiovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo 
čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na 
základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne 
Prijímateľovi. 

11 . V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomný·m započítaním (navrhnutým zo strany 
Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná 
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a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi _ V takomto prípade je Prijímateľ 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený \/ Žo V už doručenej 
Prijímateľovi podľa ods. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia 
tohto oznámenia_ Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa poul.ijú primerane. 

12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť 
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zárm cň mu predložiť príslušné dokumenty 
týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020_ Uvedená 
doba sa predÍži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočnosti. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením s\ ojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti; 

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s infonnovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi; 

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do 
výšky O, 1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP 
za každý aj začatý de6 omeškania. 

14. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný ulu·adiť Poskytovateľovi uvedie 
Poskytovateľ v Žo V v časti pokuty a penále. 

Článok lJ ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

l. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431 /2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu v 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 
evidencii vedenej v technickej forme 10 v členení podľa jednotlivých projektov bez 
vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotl ivých projektov, ak účtuje v 
sústave podvojného účtovníctva, 

b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctv 

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v 
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímatel', ktorý nie je účtovnou j ednotkou podl'a zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a 
výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č . 431/2002 z_ 7,_ o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovn)1ch knihách podľa § 15 
ods. 1 zákona č. 431 /2002 Z. z_ o účtovníctve v znení neskorších prcdpisov(ide 
o účtovné knihy používané v sústave j ednoduchého účtovníctva) so slovným a číseln)·rn 

označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tej to evidencie, 
preukazovanie zápisov a spôsob ocdíovania majetku a záväzkov sa primerane použijú 
ustanovenia zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
o účtovných zápisoch. účtovnej dokumentácii a spôsobe ocdíovaniu. 

10Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 43 l /2002 Z. z o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
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3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie plati eb 
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany prís lušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuj e účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č . 
431 /2002 Z.z. o účtovníctve v ?:není neskorších predpisov a v lehote uvedenej v č l ánku 

18 VZP. 

5. Na účely certi fikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 

Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v 
písomnej fo1111c a v techni ckej fom1 e, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo 
evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b ) zákona č . 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má 
Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinn)' viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, 
evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4 . 

6. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) 
č.l 083/2006, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých 

prmjmov z proj ektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1 083/2006 a vedenie záznamov 
u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností t)1kajúcich sa 
či stého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach. 

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT 

1. Oprá\ nené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

2. 

.., 

.) . 

4. 

5. 

a) Poskyiovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Cc1ii fi kačný 

orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnornocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

t) Osoby priz·vané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a H). 

Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/audi tu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a El), najmä 
zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto 
Zmluvy. 

Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audi tu povinný naj mä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedn)1ch za realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť pri merané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 
kedykoľvek od podpisu tej to Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predÍži 
v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v čl ánku 90 Nariadenia Radv (ES) č. - ' -

1083/2006 o čas trvania t)Thto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou 
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spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou 
Poskytovateľovi na vyplatenie prísp0vku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na 
mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie 
uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon adrninistratívn~j kontroly, 
pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti 
stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly 
Poskytovateľom. 

6. Oprávnené osoby na výkon kontrnly/auditu sú oprávnené najmä: 

a) vstupovať do objektov, zariadení , prevádzok, dopravného prostriedku alebo na 
pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom 
kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu, 

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov v)'počtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 
výstupov proj eh.'iu a ostatn)1ch informácií a dokumentov, , vzorky výrobkov alebo 
iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s 
Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 

c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 
infonnácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 
zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 
nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 
odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 
zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou, 

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

t) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 
oprávncn)rrn na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijal)1ch na 
nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin 
ich vzniku. 

8. Poskyiovateľ môže vykonať u Prijímateľa neohlásenú kontrolu na mieste zameranú na 
zistenie reálneho vykonávania aktivít projektu, ich rozsah, spôsob, prípadne materiálne 
alebo personálne zabezpečenie a pod. Na neohlásenú kontrolu na mieste sa vzťahujú 
ustanovenia článku 12 VZP a vykonáva sa bez predchádzajúceho oznámenia 
Prijímateľovi. 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si 
pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú fomrn. Zmluvné strany sa ďalej dohodli 
používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a 
spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ľľMS upraví Poskytovateľ. 
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Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia 
prostredníctvom ITMS prebiehať nebude. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná temna komunikáci..: :;a bude uskutočlíovať 
prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme 
zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty ddí od uloženia 
na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu 
uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doruci ť adresátovi a zásielka 
nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia 
odosielateľovi. 

3. Zmluvné strany si zárove11 dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 
zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie zmluvných strán. 

5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou múže 
prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom. 

6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú fomrn komunikácie prostredníctvom emailu alebo 
faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť 
svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 
záväzne používať. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 
jazyku. 

8. Pre počítani e lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočitava de11, keď došlo 
k skutočnosti určujúcej zači atok lehoty. 

9. Lehoty určené podľa tý·žd11ov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, 
ktorý sa svojím označením zhoduje s d11om, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne 
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 
pracovný deň . 

1 O. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehot)' podanie odovzdá orgánu, ktorý má 
povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkanai sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 
Proj ektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spÍňajú 
nasledujúce podmienky: 

é\) vznikli v čase reaii í'.ácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu; 

c) spÍňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovatel'a, ktorým sa 
určujú podmienky oprávnenosti výdavkov, napr. Usmernenia RO č. N3/2007 k 
oprávnenosti v)'davkov pre programové obdobie 2007 ·- 2013 v zmysle neskorších 
aktualizácií. 
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d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č . 431 /2002 Z.z. 

0 účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované . Za účtovný 
doklad sa považttje aj doklad, ktor)1 slúži na interné preúčtovanie osobných 
výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti 
s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov 
zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP 
a Rady (ES) 1081 /2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006, ak je 
to v súlade s Výzvou; 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 
prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) vznikli v oprávnenom období podľa čl ánku 3 ods.3.4. zmluvy o poskytnutí NFP; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ 

i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na 
základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za 
predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov; 

j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ,; 

k) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 

2. Výdavky Prijímateľa dekJarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta(] eurocent). 

3. Ak výdavok nespÍiia podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto 
výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako 
neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časf 11

. 

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMA TEĽA 

1. Účty štátnej rOZjlOČtovcj organizácie 

l.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba") Prijímateľovi 

bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Pr~jímate ľ povinný prijímať platby na 
výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvoren)' v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet 
Prijímateľa"), a ktorý je vedený 'V EUR. lJčet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP 
fo1111ou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 
1.2. písm. a) zmluvy o poskyinutí NFP. 

1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorcn.Ý a nesmie ho zrušif až do 
prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

11 V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prij ímateľa sa bude na toto pornšenic podmienok Zm luvy aplikovať 
ustanovenie druhej vety§ 3 1 ods. 7 zákona č . 523/2004 Z. z. o rozpočtov}'ch pravid lách verejnej správy. 
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l...J. y prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa samostatný výdavkový· úéet pre prostriedky NFP, pričom _tento účet 
môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Císlo tohto 
účtuje uvedené v článku l. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. 

l .5 v prípade využitia systému refondácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa urceného na prijem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu taký'Chto účtov. 

1.6 V prípade, ak j e samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 
tohto článku VZP využíva11)' aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou 
Projektu z poskytnutej zálohovej p latby, môžu byť špecifické výdavky realizované 
aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z účtu zriadeného na realizáciu in.ých programov zahraničnej pomoci (napr. 
projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu) . V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1 .4 tohto 
článku VZP prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný výdavkový 
účet otvorený Prijímateľom a náskdnc, najneskôr do siedmych dni realizuje 
z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi 
výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a v~ýpis 
z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 
článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby; 
v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30. 12. daného 
rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového 
účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový 
účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci 
real izuje úhrady špecifick~'ch výdavkov. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého real izuje špeci fické 
typy výdavkov. Zoznam špeci fi ckých typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 

v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

l. 7 V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu 
je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených 
výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky 
existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem N FP. Zároveň subjekt 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijínwteľa je povim1ý realizovať oprávnené výdavky 
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ j e povinný bezodkladne písomne oznámiť 
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých real izuje úhradu oprávnených 
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky 
a úroky. 
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Účty štátnej príspevkovc.i organizácie 

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhoto,;ostne na účet, ktorý 
má otvorený v Štátnej pok:ladnici (ďalej len „účet Prijímate ľa''), a ktorý je vedený v 
EUR. Číslo účtu Prij ímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa . Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto čl ánku VZP. V prípade otvorenia 
účtu pre prijem NFP v komerčnej banke v zahrani čí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu 
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ reali zovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímate!' je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom pred financovania alebo zálohovej platby 
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímatcl' je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 1 O týchto VZP. 

2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímatel'a na realizáciu akti vít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtov)' účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 

výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov . 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku dol ožiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

2.7 V prípade využitia systému zálohovej platby môze Prijímateľ reali zovať špecifické 
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej 
pomoci (napr. projektov Finarn:ného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestorn, Nórskeho finančného mcchaniznm alebo iných projektov financovaných 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu) . Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického v)rdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímater je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom pot\Tdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci pou:/.itie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prij ímateľom, z ktor~ho priebežne realizuje úhrady speci fi ckých 
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výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov 
vzniknutých počas predchádn~úceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 
siedmych dní od ukončenia predmetni5ho kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Prímčke pre žiadateľa 
0 NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

2.9 V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom 
projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada 
oprávnených výdavkov môže byt' reali zovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímatel'a je povinn)' realizovať oprávnené výdavky 
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených 
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky 
a úroky. 

3. Účty iných subjektov verejne.i správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo 
pdspevkových organňzácií v zriad'ovacej pôsobnosti VÚC a obce 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prij ímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa"), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu 
Prijjmateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia 
účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu 
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

3.4 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 a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímate ľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby 
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitn)' rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 
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3.7 

3.8 

v prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom pred-financovania alebo záloho'vej platby, v lastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu akti vít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového úl:tu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
v prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku ka/,dému uhradenérnu výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické 
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej 

pomoci (napr. proj ektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky N FP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ j e povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímatel'om potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého pri ebežne realizuje úhrady špecifi ckých 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskyiovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého real izuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímatel'orn , definovaný v predchádzaj úcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávatel'ovi Projektu. 

3.1 O V prípade, ak Prijímateľom je subjekty verejnej správy a realizátorom projektu je 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených 
výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky 
existencie účtu Prij ímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky 
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 

riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených 
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špeci fické vý·davky 
a úroky. 



'.___; 

4. Účty VÚC 
4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijím ateľovi beihotovostnc na ním 

určený účet vedený v Štátnej pokladnici (d'alej len „účet Prijímateľa"), ktor}' je 
vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je U\icdené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvoren)' a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovate ľa . Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto č l ánku VZP. V prípade otvorenia 
účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu 
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

4.3 Ak má Prijímateľ posk1inutý úver na fi nancovanie Proj ektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi . 

4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov . 

4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže · byt' 
realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu 
Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom 
rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 
identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených 
výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje 
za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ . 

4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímatel'a. 

4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom pred.financovania alebo zálohovej platby 
a takto poskyinuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvorit' si ako účet 
Prijímateľa osobitn)' rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku l O týchto VZP. 

4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskyiovania NFP syshSrnorn prcdfimmcovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu akti vít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 

výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlasti1)1ch zdroj ov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prij ímateľa neprechádzaj ú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastn)rch 
zdrojov Prijímateľa. 

4.9 V prípade využiti a systému zálohovej platby môzc Prijímateľ realizovať špecifické 
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej 
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
p1iestoru, Nórskeho finančného mechani:1.mu alebo iných projektov financovaných 
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zu štruk.turálnych fondov a Kohézneho fondu) . Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky N FP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

_ z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímatel'om a následne real izuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávatel'ovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby; 

_ minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Prírnčke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Prírnčke pre Prijímateľa. 

4.1 O Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávatel'ovi Projektu. 

4.1 1 V prípade, ak Prijímatel'om je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo 
príspevková organizácia v zri aďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada 
oprávnených výdavkov môže byt' realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní 
podmienky existencie účtu prijírnateľa určeného na prijem NFP. Zároveň subjekt 
v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky 
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených 
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky 
a úroky. 

5. Účty obce 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
účet (ďalej len „účet Prijímateľa"), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu 
oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 

Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o posl~ytnutí 
NFP. 

5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
p1ijatia záverečnej platby NFP od Poskyiovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu 
pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu 
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu . 

5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na finan cO\ianie Projektu, zmena účtu Prijímatei'a 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi . 
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5.4 v prípade využitia systému refundácie môže Prijimateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijírnateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov. 

5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriacľovateľskej 
pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná 
aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného 
na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu 
podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených vý·davkov spôsobom podľa tohto 
odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju 
realizoval sám Prijímateľ. 

5.6 V prípade využitia systému refondácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby 
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt Prijímate!' je povinný výnosy z tohto účtu 

vysporiadať podľa článku l O týchto VZP. 

5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, 
Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi 

výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

5.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímatel' realizovať špecifické 
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom . Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej 

pomocí (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo 
štmkturálnych fondov a Kohézneho fondu) . Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby 
prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 
spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého príebe7.ne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených v)·davkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinn)' bezodkladne písomne oznámiť Poskytovatel'ovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímuteľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
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zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovate!' v Prírnčke pre ži adateľa 

0 NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

S. l o Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na in)' účet otvorený 
Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávatel'ovi Projektu. 

5.11 V prípade, ak Prijímateľom j e obec a realizátorom projektu j e rozpočtová alebo 
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada 
oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zárove11 subjekt 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky 
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených 
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky 
a úroky. 

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obec 

6.1 Poskytovate!' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet"), ktorý je vedený v 
EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 
na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 
Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prij ímateľa"), z ktorého Prij ímate]' 
realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 

Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v článku l . bod 1.2. písm. a) zmluvy 
o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) 
zmluvy o poskytnutí NFP.V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový 
výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov 
sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na 
preklasifikovanic výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných 
účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na 
reali záciu prostriedkov NFP. 

6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
pľij atia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa . Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia 
účtu pre prijem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu 
v'Šetk)'ch nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver posk;ila. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

6.4 V prípade využitia systému refim dácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvoren}'ch Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto 
účtov. 

6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 
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y prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby 
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Proj ekt. Prijímateľ je povinný v)'nosy z tohto účtu 
vysporiadať podľa článku 1 O týchto VZP. 

v prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje P1ij ímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a pred ložiť Poskyiovateľovi výpis 
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

6.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické 
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Pr~jímatcľom . Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej 
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu) . Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifi ckých výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne real izuj e platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnen)·ch výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný· bezodkladne písomne oznámi ť Poskyiovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prij ímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovan ých v predchádzaj úcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom, definovan)1 v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

7 . . Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obec: 

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu 
aktivít Pro_jektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa") veden)' v EUR. Prijímateľ reali zuje 
úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 
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rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy 

0 poskytnutí NFP. 

b) V prípade, ak príspevková organizácia 1}ožaduje prispcvok o.a realizáciu 
aktivít Projektu od zriad'ovatel'a: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len ., účet Prijímateľa"), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím 
týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho 
,;·i aďovateľa, a to do piatich dní od pripísania tý·ehto prostriedkov. Zriaďovateľ 
následne prevedie prostriedky NFP :na Prijímateľom určený účet , z ktorého 
Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho 
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy 
o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený 
a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskyiovateľa. Táto 
povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku 
VZP. 

7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuj e aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto čl ánku VZP. V prípade otvorenia 
účtu pre príjem NI~P v komerčnej banke v zahraničí , Prijímateľ zodpovedá za úhradu 
všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu . 

7.3 Ak má Prij ímateľ poskyinutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi . 

7.4 V prípade vyu žitia systému refundácie môže Prijímateľ reahzovať úhradu 
oprávncný'Ch výdavkov aj z iných účtov otvorených Prij ímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto 
účtov. 

7.5 V prípade využi tia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

Príjmom Prij ímateľa. 

7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom preclfinancovania alebo zálohovej platby 
a takto posk_yinuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný ot\Foriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný vý·nosy z tohto účtu 
vysporiadať podfa č l ánku 1 O týchto VZP. 

7. 7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroj e Prijímateľa 
na real izáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobi tný účet. V takomto 
prípade je Prijímateľ povinný vl ožiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 

a predl oži ť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode 
vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Pr~jímateľa neprechádzajú cez 
osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každérnu uhradenému výdavku doložiť výpis 
z iného účtu otvoreného Prijím ateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímatel'a. 

7.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ rea li zovať špecifické 
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byi' 
hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej 

pomoci (napr. projektov Fi nančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných 
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zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu) . Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

_ z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifi ckého výdavku na iný účet 
otvorený Ptijímatcľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 
Prijímateľ j e povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu v')'davku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebe:l.ne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskyiovateľ v Prírnčke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na in)1 účet otvorený 
Prij ímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnuti e NFP Prijímateľov i bezhotovostne na 
Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa") vedený v EUR. Č'ís lo 
účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskyinutí NľP. 

8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa . Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto č]ánku VZP. 

8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskyila. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ domčiť Poskytm·ateľovi. 

8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ reali zovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskyiovateľovi identi fikáciu takýchto 
účtov. 

8.5 V prípade využi tia systému refundácie sú v) nosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

Príjmom Prijímateľa . 

8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom prcdfi.nancovania alebo zálohove;j platby 
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 

vysporiadať podľa článku 1 O týchto VZP. 

8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 
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na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet V takomto 
pdpade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitn)' účet 
a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie 

0 prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú 
cez osobitný účet, Prijímateľ je povinn)' ku každému uhradenému výdavku doložiť 
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

8.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ real izovať špecifické 
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 
hradené z osobitného účtu zriadeného na real izáciu iných programov zahraničnej 
pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu aJebo iných projektov financovaných 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej 
platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 
z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet 
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávatcl'ovi Projektu. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 
zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na in.)1 účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 
o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovan)'ch v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom prís lušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 
Prijímateľom , definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 
prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

Článok 16 PLATBY 

1. Predfinancovanic - okrem štátnych rozpočtových organizácií 

1.1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho čast' (cľal ej aj „platba") poskytuje na 
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dok ladov Dodávateľov Projektu. 

1.2. Poskytovater zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, 
predloženej Prij ímateľom v EUR na formul ári , ktor)1 Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Zi adosť o platbu musí byt' v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci fonnulára 
Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podl'a skupiny výdavkov uvedenej 
v prílohe č. 2 tej to Zmluvy. 
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1.3 . 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1. 7. 

Spolu so Žiadosťou o p}atbu predkladá Prijímateľ aj nct~hradené účtovné doklady 
Dodávateľov Projektu. Učtovné doklady Dodávateľov Pro.1 ektu predkladá Prijímateľ 
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne 
v jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov 
originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade, ak s~1časťou vý·davkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, 
tieto výdavky zahrnie do Ziadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo 
kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

Prijímateľ j e povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať 
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 
stanoveného v článku 3 zmluvy o posk;inutí NFP. 

Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania j e Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od p1ipísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 
označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijím ateľa) potvrdzujúcom 
príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie 
účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie j e potrebné predkladať 
pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, 
jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
prcdfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné 
úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne 
preclkladat' tie isté origináli rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných 

dokladov potvrdzujúce hotovostnú úlu·adu. Kjednej žiadosti o platbu (poskytnutie 
predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je 
Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu fonnulár Oznámenie 
o vysporiadaní finančných vzťahov 

Za der'í zúčtovania podľa predchadzajuceho odseku sa považuje dei1 odoslania 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál 
ITMS a zároveií odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) Posk_y tovatd'ovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi 

najneskôr do 5 dní odo di'ta odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade ncodoslania písomnej verzie 
podľa predchádzajúcej vely (alebo nedoručenia osobne) do 5 dni odo di'í.a odoslania 
Žiadosti o platbu (zúč tovanie predfinancovania) cez verejný portál JTMS, je 
Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 
v portáli TTMS zamietnuť 

Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného 
NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže 
tieto čiastkové sumy kumulovat' a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať pri ebežne 
alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania. 
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1.8. Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom predfinancovani a, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 
5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej 
Žiadosti o platbu a predložení účtovn)1ch dokladov, preukazujúcich Prijímateľom 
skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prij ímateľ j e povinný zostávajúcich 
minimálne . 5% z celkových oprávncný·ch výda\ kov na projekt uhradiť najskôr 
z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 
určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie 
aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený· poži adať Posky1ovateľa o záverečnú platbu 
zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 
spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 
označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa). Ak Prijímateľ pri 
realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt 
môže byt' ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tej to 
skutočnosti j e Prijímatel' povinný bezodkladne infonnovať Poskytovateľa. 

1.9. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo 
strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu v?nikne Prijímateľovi nárok 
na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, 
a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 
Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ 
rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

1. 1 O. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu mádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedaj ú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe n~pravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 

l. 11. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti je Poskytovate!' povim1)1 overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadostí o platbu. V prípade zistenia forn1álnych nedostatkov vyzve 
Poskytovate!' Prijimateľa, aby do 14 dní Žiadosť o p latbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadost' o platbu zamietne. 

1.12. V rámci kontroly vecnej správnosti j e Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuá lnosť a neprekrývanic sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overi ť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu ajcdnotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedcný·ch na 
predloženej fak túre alebo inon1 relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 



iv 

rovnosť príležitostí, publicita atď.) . V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu 
na mieste podľa článku 12 VZP. 

1.13. Po vykonaní kontroly Poskytovate ľ Žiadosť o platbu schváli , neschváli , pozastaví 
(do času odstránenia id~nti fikovan )rch nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 
Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho častí na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 
dornčcná Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dt1a, kedy 
boli Poskytovateľovi doručené doplilujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 
1 . l 1 tohto článku . 

1.14. Deií pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deľí čerpania NFP, resp. 
jeho časti. 

1.15. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté pred.financovaním. 
Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepoč.ítaný na EUR kurzom banky 
(v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 
Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo 
kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode pei1ažných prostriedkov v cudzej 
mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu 
zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného 
Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímate!', pričom účtovný rozdiel v 
účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v del1 zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi 
Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za 
oprávnený výdavok. 

I .16. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znižit' výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto 
nie je dotknuté. 

2. ľredfinancovanie - štátne rozpočtové organU.áde 

2.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba") poskytuje na 
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov Dodávateľov Proj ektu. 

2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, 
predloženej Prijímateľom v EUR na ľonnulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijimateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju 
vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý 
Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci fommlára Žiadosti o platbu 
uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

2.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady 
Dodávatel'ov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ 
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne 
v jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov 
originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva 
Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto 
výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predlozí rovnopisy originálov, alebo kópie 
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ríshlšných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
~Jijímat~ľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničn)' blok). 

? .4 Prijímateľ je p?v,inný _uhradiť i::odávateľon~ Projek~u, ~čtovné ~oklady súvisiace 
realizáciou aktiv1t Projektu do styroch dm od akt1 vac1e rozpoctového opatrenia. 

v prípad_e projektov: kt?ré ob~~hqjú ~j vý?av~y ne?prá;rncné, na fi~1ancov~ie nad rámec 
finančnej medzery, Je tieto pr1J1matel povmny uhrndzat Dodavatel-om Projektu pomerne 
z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v č lánku 3 zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

2.5 p0 poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú j ej 
výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie roz12očtového opatrenia. Prijímateľ je 
následne povinný predložiť Poskytovateľovi Ziadosf o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom prijem NFP ako aj výpis z účtu 
( 01iginál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) 
potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu 
nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom 
paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné 
hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný 
opätovne predkladať tie isté origináli rovnopisov, resp. overené kópie príslušných 
účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu 
žiadosť o platbu (zúčtovanie predfin ancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je 
Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie 
o vysporiadaní finančných vzťahov 

2.6 Za deú zúčtovania podľa predchadzajuceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveľi 
odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 
Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 5 dní odo difa 
odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V 
prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia 
osobne) do 5 dní odo dľia odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez 
verejný pmiál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) v portáli TTMS zamietnuť 

2.7 Suma 40 EUR podl'a § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP 
alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovate!' môže tieto 
čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri 
poslednom zúčtovaní predfinancovania. 

2.8 Systém predfinancovania týmto spôsobom realizuje až do dosiahnuti a 100 % aktuálnej 
výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného predfinancovania na 
Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov 
od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu. 

2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú 
a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Ziadosti o platbu zo strany 
Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom 
Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu. 

~48 



:~ ; 

iLt 

f 
i 

r 

2.1 O Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 
zodpoveda za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti 0 platbu. 
V prípade, ie na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 
o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 
zákm1a č. 523/2004 Z. z. o rozpočtmrých pravidlách verejnej správy. 

2. 11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších 
predpisov, č l ánku 60 Nariadenia Rady (ES) č . 1083/2006 a č l ánku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly fo1111álnej 
správnosti j e Poskytovateľ povinný overiť pravdivost', kompletnosť a správnosť vyplnenia 
Žiadosti o platbu. V prípade zistenia fom1álnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ 
Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V plipade zistenia závažných 
nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov ,„ stanovenej lehote, Poskytovateľ 
Žiadosť o platbu zamietne. 

2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovatcl' povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a čň táto suma zárovet'í zodpovedá 
rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov 
o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu 
a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo 
inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ 
(verejné obstarávanie, ochrana životného prostredi a, rovnosť príležitostí, publicita atď.). 
V prípade potreby vykoná Poskytovatel' kontrolu na mieste podľa čl ánku 12 VZP. 

2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do 
času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak 
Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, 
resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF 
a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu 
s požadovanými dokumentmi, resp. odo di"ta, kedy boli Poskytovateľovi doručené 

doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku . 

2. 14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskyiovatcľ 

prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením. 

2. 15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímateľa sa považuje za deň če1vania NVP, resp. jeho časti. 

2. 16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, 
na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene j e 
možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 
platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných 
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa 
Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri 
prevode pe11ažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej 
mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania 
prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, 
pričom účtovný rozdiel v účtovníctve P1ij ímatcl'a medzi sumou v deň zaúčtovania 
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záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v ddí úhrady záväzku Dodávateľovi 
Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

2. ] 7 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovatel'a maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti 0 
platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zrnluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté. 

3. Zálohové platby - okrem štátnych rozpočtových organizácií 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba") 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskvtne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlad~ s rozpočtom Projektu a Prijí1u"ateľ 
ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 
a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

„ ') .) __ 

maxi mál na 
v) .:;ka 

poskytnutc 
j zá lohovej 

platby 

Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu 
(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov 
z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) 
z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie. 

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet projektu .ie známy 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška 
zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu 
Projektu zodpovedaj úcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt 
začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zá ~ohovej platby predstavuje 
maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu 
zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a reaiizácia 
aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna 
výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca: 

0,4* X 

prvý ročný rol.počet 

projektu 7. ~ 

prostriedkov 
zodpovedaj úcich 

podielu EľJ a ŠR na 

spol ulinancovanic 

* 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie 

poLcl mesiacov 
12 realizácie projektu x 

v pnom 
kalendárnom roku 

počet mesiacov realizácie 
projek tu v nasl edovnom roku 

nasledujúci ročný 
rozpočet projektu 

z prostriedkov 
zodpov..:dajúcieh 
podielu E ľl a ŠR 

na 
spol u linancovanó 

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulo' ý, alebo veľmi nízky 

Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne: 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, 
výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov 

~ 
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Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov Ell a štátneho rozpočtu 
na spoluťinancovanie; 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška 
zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov 
realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom 
roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne: 

max imálna\ )c.ka 
* poskylnut"j zá lohovej platby 

cclkO\ .! suma NFP 
OA* X X 12 

celkov:? poc,el mesiacov real i:t.:íe ie 

0.5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie 

3 .3 Prijímateľ je povinný každú posk] tnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na 
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby 
na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej 
zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveú do 12 mesiacov od pripísania 
prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný 
zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže 
zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti , je Prijímateľ 
povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 
mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa 
o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovanóho rozdielu) zárove11 znižuje celková výška 
NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom: 

povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 
mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa 
vzťahuj e na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný 
nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. 
kumulatív); 

povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnut~j zálohovej platby (t.j. sumy 
každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do l 2 mesiacov odo di'i.a pripísania · 
finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú 
poskytnutú tranžu zálohovej platby. 

3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto 
článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého N FP, a 
to podľa skupín v);davkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto 7.rnluvy. 

3.6 Za splnenie povinnosti Prij írnatd'a zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % clo 12 
mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP sa 
považuje: 

odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez 
verejný portál JTMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného 
obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľov i alebo osobné doručenie 
písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi , a to 
najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovani e zálohovej 
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platby) cez ver~jný portál JTMS. V prípade neodqslania, resp . b·· '] 
d . . , . . z. d . .1 b . , . oso ne 10 

ne orucenia p1somneJ verzie ~ta osti op at u (zuctovanic zálohovej· latb ) . 
P . . . ]' . k' d 5 d . d d. p y zo strany ľ1J i matc a 11 3J nes or o m o o ľí a odoslania Žiadosti 0 1 tb 

( 
· v • ·1 1 · 1 b · · · P a u zuctovame za o 1oveJ v p at y) cez vcrl:Jny portál ITMS, je Poskytovateľ 

oprávnený predrndnú Ziadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platbv) \. portáli 
ITf\11S zamietnuť. -

vrát~~1 i e P('.skytova_teľovi c?_Iej sun? posk
1

ytnutej zálol~ovej platby, resp. 
nezuctovancho rozdielu do vysky 50 </o I 100 ~o z poskytnutej zálohovej platby. 

3.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) j e Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady - minimálne jeden rovnopi~ originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocenn ej dôkaznej hodnoty. Další rovnopis originálu 
účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ . V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prij ímateľom, táto j e označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa . Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzuj úci 
príjem prostriedkov N FP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov Dodávateľovi Projektu. 

3.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej 
platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo 
jej časť vo výške určenej Posk:ytovateľorn na účet podľa článku 1.2 Zmluvy 
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi . O tejto 
skutočnosti Prijímateľ bezodkladne infonnuje Poskytovateľa. V prípade, že 
Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa 

riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti 
vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom lO VZP. Tento odsek 
sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa§ 31 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtovy';ch pravidlách verejnej správy. 

3.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďal šiu zálohovú platbu najskôr súčasne 

s podaním Žiadosti o p latbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
posk.J tnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 
schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 
orgánom. 

3.1 O V prípade, ak predchádzaj úca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej v)1škc, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu 
Certi fikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu 
maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutt:j zálohovej platby. 
Súčet týchto prostriedkov, a teda v)rška poskyinutej zálohovej platby, je maximálne 
40 <)-·ó relevantnej časti rozpočtu Projektu. 

3.1 1 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytn utá ďalšia zálohová platba, Prij ímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 

a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov", ktorý 
Prijímateľovi dodá nQ jeho požiadanie Poskytovateľ. 

3.12 Na ka/:dú ďal šiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 - 3.1 1 tohto článku VZP použijú 
pnrnerane. 

3.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 
aiebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových 
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pla tieb, pri čom poskyiovatcľ môže tieto č iastkové sumy kumulovať a pri prekročení 
sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poskdnom zúčtovaní zálohovej 
platby. 

Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až. 3.12 tohto článku VZP 
poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených 
výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov 
Projektu znížená zo strany Poskytovateľa. 

3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkový-ch oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 
5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe 
záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich 
Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný 
zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj 
za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, 
uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení 
Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. 
V takom prípade Prijírnateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 
spolu s účtovným i dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 
označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) . Ak Prijímateľ pri 
realizácii Projektu nedosialme 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt 
môže byi' ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto 
skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne inforn1ovať Poskytovateľa. 

3.16 

3.17 

3.18 

3.19 

V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových 
oprávnených výdavkov, Projekt môže byt' ukončený aj Žiadosťou o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný 
bezodkladne infonnovať Poskytovateľa. 

Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pli systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskyinutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na 
vyplatenie prísJu;nej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti 
o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačný·m orgánom. 
N árok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká Jen v rozsahu, v akom 
Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

Prijímateľ j e povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uveden)'ch v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateni u platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu proj ektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. I 083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (FS) č. 1828/2006. Kontrola proj ektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej fonnálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 
správnosti j e Poskytovateľ povinný overi ť pravdi vosť, kompletnosť a správnosť 
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3.20 

3.21 

vyplnenia Žiadosti · o platbu. V prípade zistenia forn1álnych ned 
1 

.1 , . . . 

P k 1, 1) · · , 1- l , :< • • os al.K.ov vvzve 
~)S -- ~,t~vate nJ1matc a, a JY do 14 dm Zrn~ost o platbu doplnil. v plÍpade zistenia 

zavaznych nedosta~ky_v, al~bo nedoplne_ma požadovaných údajov v stanovenej 
lehote. Poskytovate] Ziadost o platbu zamietne. · 

V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a ncprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je tak tiež povinný overi ť, či požadovaná suma v Žiadosti 0 platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu ajednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu 
na mi~ste podľa článku 12 VZP. 

Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli , neschváli, pozastaví 
(do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 
Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie N FP, resp. jeho časti na účet Prijimateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dní odo dúa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokm!lentmi, 
resp. odo d11a, kedy boli Poskyiovateľovi doručené doplúujúce podklady do Ziadosti 
o platbu podľa ods. 3.18 tohto článku. 

3.22 Deň pripísania platby na účet Pr~iímateľa sa považuje za deň čerpani a NFP, resp. 
jeho časti. 

3.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 
EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej 
mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie 
do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom bank; (v prípade prevodu 
peúažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom Y EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peľíažn)1ch prostriedkov v cudzej mene z účtu 

Zľiadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deú odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v delí. zaúčtovani a záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Ži adosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí N FP týmto 
nie je dotknuté. 

4. Zálohové platby - štátne rozpočtové organizácie 

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie N FP, resp. jeho časti (ďal ej aj .,platba"') 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovan ia zálohovej platby). Žiadosti o pl atbu 
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pr~.~kladá' ~rW!natel: v EUR n_a i:orm~lári, ktorý v. Posky1ovateľ poskytne 
~.:>n11mate l ovi .. Ziadost o platbu mus1 b.y1 v sula?_e s ro~poctom Projektu a Prijímateľ 
JU vyhotovuje v dvoch vyhotovcmach, pncorn Jedno vyhotovenie zostáva 
u Prijímateľa a druhé Prijímateľ pnxlkladá Poskyiovateľovi. 

4.2 Prijímatel' po začatí real izácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 0 platbu 
(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených' výdavkov 
z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevant_nej časti rozpočtu Projektu) 
z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EU a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie. 

maximálna 
výška 

poskytnute 
j zálohovej 

platby 

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

A) Pri využití systému zálohových platieb akbo kombinácie zálohových platieb 
a refundácie 

Al) Prv)r ročný rozpočet projektuje známy 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, 
výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených ·výdavkov 
z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov 
a proj ekt začína v mesiaci j anuár kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov 
a reaHzácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 
j anuár, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 
vzorca: 

0,4* X 

[ 

prv)' ročný' rozpočet 
projektu z 

prostriedkov 
zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR na 
spoluľí naneovanie 

'[ 

* - 0.5 v prípade Opcr<J.čného programu V1.dclávJ.nie 

počet mesiacov 
J 2 realizácie 

projektu v prvom 
kalendárnom roku 

počet mesiacov rea!i ;1.:1cic 
projektu v nasledovnom roku 

X 
nasledujú. ci ročný ]íl rozpočet projektu 

/, prosiricdkov 
zodpovedajúcich 
podielu l·: lJ a SR 

na 
spo lu linancov:mi 

(; 

A2) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky 

v prípade, ak plánovaná dÍžka real izácie proj ektu nepresahuje 12 mesiacov, výška 
zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov projektu 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie; 

v prípade, ak plánovaná dÍžka realizácie projektu presahuje 12 mesiacov, výška 
zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného príspevku a 
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počtu mesiacov realizác~e proj~ktu ~ripadajúci .na počet. ~esiacov realizácie projektµ 
v prvom roku jeho rea!izacie (t. J. prvych 12 mesiacov reallzacie projektu) nasledovne: 

maximálna v)'ška 
poskytnutej 7.álohov~j platby 

0,4* x celková suma NFP 

celkov}· počet mesiacov rea lizácie 

* 0,5 v rámci Operačného programu V 1.dclávanic 

X 12 

B) Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie 
a systému predfinancovania 

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému 
predfinancovania (alebo Jen systému predfinacnovania a zálohovej platby) sa výška 
maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne: 

z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov 
(rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovania výlučne 
systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky 
ma,-ximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri 
výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma 
identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie 
výlučne systémom zálohovej platby, zohľadľ\ujúc aktuálny stav už vyčerpaných 
finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške 
prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostiiedkov EÚ a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie. 

maximálna výška 
poskytnutej zálohovej platby 

0,4* 

* ' · 0,5 v rámci Operačného programu V:t.ddávanic 

X 

celka\ .J suma iden tifikovaných typov 
opr..ívncných výdavkov 

(rozpočtových položick projektu, 
ktoré sú jcdn označm: určené na 
fi nancovanie výlučne systémom 
zálohovqj platby, zohľadi'luj úc 
aktuálny stav u7. vyčerpaných 

fi nančných prostriedkov na 
prcdmctn) ch polo:l.kách projektu) 

v relevantnom roku realizácie 
projektu 

(vo výške prostriedkov 
zodpovedaj úcich podielu 

prostriedkov l ·:(J a ~tátncho rozpočtu 
na spol ufinancovanic) 

4.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na 
fom1ulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovate ľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov odo df1a aktivácie rozpočtového opatrenia je 
Prijímateľ povinn_ý zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. 
kumulatív) a zárovei1 do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je 
Prijímatel' povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej 
poskytnutej tranže zálohovej platby) . V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej 
časti, je Pr~jímatel' povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 
mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. 
V takom pdpade sa o túto sumu(tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň 
znižuje celkm•á výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade 
s čl. 3 .1 zmluvy o poskytnutí NFP. 
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4.4 Prijímateľ je povinný poskytn~1tú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať v súlade 
s predchádzajúcim odsekom, pnčom: 

povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskyinutej zálohovej platby d 6 
mesiacov odo dúa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na s~u 
poslednej poskyinutcj zálohovej platby, ku ktorej j e pripísaný nezúčtovaný 
zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív); 

povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t.j. sumy 
každej poskyinutej tran7.c úlohovcj platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie 
rozpočtového opatrenia sa vzťahuj e osobitne na každú poskytnutú tranžu 
zálohovej platby. 

4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto 
článku VZP uviesť nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie. 

4.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 
mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP sa 
považuje: 

odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímatel'om cez 
verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného 
obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie 
písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskyiovateľovi, a to 
najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby) cez verejný portál JTMS. V prípade neodoslania, resp. osobného 
nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo 
strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ 

oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovaiúe zálohovej platby) v portáli 
ITMS zamietnuť. 

vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. 
nezúčtovaného rozdielu do v)1šky 50 % / 100 % z poskytnutej zálohovej platby. 

4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 
predložiť aj účtovné doklady - minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 
faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 
účtovného dokiadu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

4.8 V prípade, ak Poslqiovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohov~j 
platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo 
jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy 
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tej to 
skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že 
Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa 
riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti 
vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Prijímateľ je 
oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie /.álohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby 
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na základ~ ,,, ?iados_ti o platbu , ~posky~nut_ic zálo_hovej pl.atby) až po schválení 
predloženej Ziadost1 o platbu (zuctovarne í':aiobove_1 platby) certifikačným orgánom. 

4.9 V ~rí~ad~,~ ak p~~~chád;.ají~~a zál?hov<.~ pl;.:tb~ ne~ola poskytnutá v maximálnej 
mozneJ vyske, Pr1J1matel moze pozrndat od alsm zalohovú platbu vo výške súčtu 
certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu 
maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúc~j poskyinutej zálohovej platby. 
Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnut~j zálohovej platby, je maximálne 
40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu. 

4.1 O V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďal šia zálohová platba, Prijímateľ je 
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 
a to na fonnulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov", ktorý 
Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

4.1 1 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 -- 4.11 tohto článku VZP použijú 
pnmerane. 

4.12 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. l zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskyiovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 
alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových 
platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení 
sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtffrnní zálohovej 
platby. 

4. 13 

4.14 

4. 15 

4.16 

Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej 
výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je 
Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej 
platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi. 

Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v ptipade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 3 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskyiovanej z fondov ES v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 
pozostáva z kontroly jej fonnálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly fonnálnej 
správnosti je Posk:yiovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia fonnálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskyiovateľ 
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rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 
lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. . 

4.17 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reúlnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a ncprckrý·vanic sa nárokovaných výdavkov: 
Poskytovateľ je taktiež povinn)1 overiť, či požadovaná suma v Žiadosti 0 platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zárovei1 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontro le matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch , službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu ajednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu 
na mieste podľa článku 12 VZP. 

4.18 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví 
(do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 
V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. j eho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo di1a, kedy bola 
Poskytovateľovi dornčená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, 
resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 
o platbu podľa ods. 5.16 tohto čl ánku. 

4.19 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 

prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 

opatrením. 

4.20 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímatel'a sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti . 

4.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR 
na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je 
možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
pe11.ažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 

?J"iadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdidy znáša Prijímateľ, pričoro účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deú zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deľ1 úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 

4.22 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť v)·šku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto 
nie je dotknuté . 

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financu.iú mzdy 
zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu odsek 4.7 znie: 
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4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predlo7.iť aj účtovné doklady _ 
minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty. I)a]ší rovnopis originálu účtovného dokladu si 
ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu 
Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prij ímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijírnateľa) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za 
dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokovaných v Žiadosti 
o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do 
skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prij ímateľ nie je povinný 
predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť 
uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle č l ánku 18 VZP. 

5. Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba") 
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 
Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 
v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 

5.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 
Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na fonnulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 
u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 
Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov 
uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej 
hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne 
dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty si ponecháva Prijímateľ. V prípade 
predloženia kópie účtovných dokladov, musí byf kópia označená pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

5.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 

Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 
v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 
platbu certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby 
vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavko\ 
Projektu. 

5.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
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v Žiadosti o p!~tbu. V prípade, že na základe nepravých alebo n~správnych údajov 

l~v~d:~1ý~h .\:,~i a,do:ti. ro pl_atbu' d~jde ' l~ vyp!ate1~~· 'platb~1 , pôjde o pornšenie 
fmancneJ d1sc1plmy v zmysle § .J 1 zakona c. 5.__)/._004 '/. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 

5. 7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa * 24b a násl. zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov FS v znení neskorších 
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariaderúa 
Komisie (ES) č. J 828/2006. Kontrola projektu zahfňa administratívnu kontrolu a 
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti 0 platbu 
pozostáva z kontroly jej fonnálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly fmmálnej 
správnosti ie Poskytovateľ povinný overiť pravdi vosť, kompletnosť a správnosť 
vyplnenia Ziadosti o platbu. V prípad~ zistenia formálnych nedostatkov vyzve 
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Ziadosť o platbu doplnil. V plipade zistenia 
závažných nedostatko-y, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 
lehote, Poskytovateľ Ziadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 
rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 
lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené. 

5.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údétjom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveú 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu ajednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu 
na mieste podľa článku 12 VZP. 

5.9 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví 
(do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 
Ak Prijímatel'ovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo di1a, kedy bola Poskytovateľovi 
dornčená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dt1a, kedy 
boli Posk:y1ovateľovi doručené dophíujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 
7. 7 tohto článku. 

5.10 Deň pripísania platby na účet Prij ímateľa sa považuje za dcú č.erpania NFP, resp. 
jeho časti. 

5.1 l V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Prnjektorn v inej mene ako 
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávatcforn Projektu v cudzej mene sú 
Posky1ovateľom preplácané fonnou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do 
Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 
pcií.ažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR n~ 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európ~~eJ 
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z uctu 
zriadeného Prijímateľorn v cud:.r,ej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 
cudzej mene) platným v deú odpísania prostriedkov z účtu zriadené~10 Pri!~mate~'om. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v :icto~'mctve 
Prijímateľa medzi sumou v det\ zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 

61 



~ 

f 
! 

sumou v cieli úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. · 

5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo zníži ť v}·šk u Žiadosti o platbu z technických 
~ôvodov' na str.me Poskytovateľa maxímálnc do výšky 1 EUR v rámci jednej 
Zi adosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto 
nie je dotknuté. 

V prípade Pro,jektov technickej pomoci, prnstrcdnktvom ktorých sa financujú 
mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov 
a Kohéz111cbo fondu odsek 5.3 znie: , 

5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej 
hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne 
dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade 
predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a 
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za 
dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokovaných v Žiadosti 
o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do 
skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný 
predložiť výpi s z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 

dokladov spo lu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť 
uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle čl ánku 18 VZP. 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.1 O znie: 

5.1 O Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. j eho časti. 

V prípade štátnych rozpočtových m·ganizácií sa dopiní odsek 5.13: 

5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.1 O tohto článku VZP realizuj e Poskytovateľ 

zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 

opatrením. 

Článok 17 SPOLOČNÉ UST ANO VENI A PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA 
A PRUÍMATEĽOV 

l . Ak Pr(jimateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné 

doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis 
štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, certifikačným orgánom, orgánom auditu 
resp. in)m subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 
podľa clánku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 
subjektu. 

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať . 

Zvolen)• systém financovania, resp. ich kombinácia j e zmluvnými stranami 
dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Kombinovať všetky tri systémy 
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financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci J. ednéh . - o 
pro.icktu Je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia. 

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci 
jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne' použijú 
ustanovenia čl. l 6 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo 
vzájomnej kombinácii. 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci 
jedného Projektu, jednotli vé Žiadosti o platbu mô:ž.e Prijímateľ predkladať len na 
jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky reali zované z poskytnutých 
zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavk~ni 
uplati'lovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade 
Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovan ie zálohovej platby) 
a samostatne Žiadosť o platbu (reftmdáciu). Rovnaký princíp platí na akúkoľvek 
kombináciu typov financovania„ tzn, že vý·davok, ktorý bol deklarovaný v 
rámcipredťinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej 
platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov finan covania v rámci 
jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy 
identifikovali jednotl ivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je 
jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom 
finan covania. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 
a po\. inností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (plati eb) sú určené 
Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento 
dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. 
práv a povinností zmluvných strán. 

7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže 
považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 

40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďal ej aj 
„Občiansky zákmmík"), 

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu 7.álo?.ného práva na pohľadávku 
Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151 a - 15 1 me Občianskeho 

zákonníka, 

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

d) započítanie dai'iového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 
(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a dop lnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dai'lový poriadok''), 

e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 ~ 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďal ej aj ,,Obchod.ný zákonník") . 

8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voč i Prijímateľovi tretej osobe 
v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie 
žiadosti o platbu predloží doklady preukazt~júcc postúpenie pohľadávky Dodávateľa 
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na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú peč i atkou a podpisom 
štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie· účtovných 
dokladov postupníkovi. 

9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 
práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151 a - l 51 me 
Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží 
dok lady prcukazujúcc vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu 
označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa ) potvrdzujúci 
skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi . 

1 O. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu 
rozhodnuti a voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží 
doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné 
rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom 
štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia, 

11 . V prípade započítani a dat'íového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči 

Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 dm1ového pmiadku, 
Prijímateľ v rá1nci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 
započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR 
o započítaní) . 

12. V pripade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prij ímateľa v súlade s § 580 - 58 1 
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka, Ptijímateľ 

v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 
pohľadávok. 

l3 . Ustanovenia tohto článku sa nevzt'almjú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii 
niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými 
právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektor)1ch zákonov v / není neskorších 
predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zárovel'í nevzťahuj ú ani na 
pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP. 

Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31 .08 .2020 a do tejto doby 
strpieť výkon kontroly/auditu zo ~trany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. 
Uvedi.:ná doba sa predÍž.i v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 
Nariadenia Rady (ES) č . 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 

1. Všeobecné informácie o Proiekte 
ío~f!:I , ~ ~, ~. , l~ .-- . :1<iij Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach 

71 Spôsoby integrácie a opätovného 
zamestnania pre znevýhodnené osoby, boj 
proti diskriminácii pri prístupe a postupe na 
trhu práce a podpora uznania rozmanitosti 
na oracovisku. 

Hós&odáiska 'Činnosť 

27120130574 

Nenávratná dotácia 

- _,_ - • .....n1vv ............... HIVI ..... ~ .......... 

- - ~· ·' Zlaté Moravce 

-- ' 

~ ·> Zabezpečením terénnej sociálnej starostlivosti o sociálne znevýhodnené, vylúčené 
a marginalizované skupiny obyvateľov, dosiahnuť postupné zlepšenie ich životnej situácie 
a inteoráciu do maioritnei sooločnosti. 
Zvýšenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, pri zabezpečení 
zleošenia kvality a dostuonosti ooskvtovaných sociálnvch služieb. 

ie' .1 Zníženie sociálno - patologických javov v rodine a komunite a predchádzanie a riešenie 
krízových situácií v rodine a v komunite. 
Prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom prostredí a senzibilizačnými 
aktivitami, napomôcť k zlepšeniu sociálnej a životnej situácie viacnásobne vylúčených 
skuoín, s osobitným zreteľom na MRK. 

4. M teľné uk tele Proiekt -- ------------- - - ----- - - -- - -

i .' • _ • , „ . . . . , 1~, " · ~iv1ern~ . u vYG. o il'„ ova " 111 , :ii • ':i · "'n u ouvanci . . ":1 .• '' - > ., ' • " 11- · " '' i ; • 'h 'd" k . „ ,, . ' "' P1
á· . , :I;' 

J y:p 1111 • • Nazov ind1R-at0,rq , '1l!. :r , d~ tk , , 'h·· " ' t:" :~ , ~~k r ""c'"' - t<>·zi , " 1 ~. Fok1 
_ ., „ , ._ . • _ _, _ ~ • »' . ,e o . a , „ .o„nq i;i _ _ " . . 1u „np "' _. , ... „ _ , 

' , ' Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 200 2015 
i . [l " oodoorenÝch oroiektov - ženv 
" " Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 110 2015 

11 podporených projektov - muži 
!l'I , Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 310 2015 r podporených projektov - spolu 

·.ti' ·. Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov, počet 0,00 2014 2 2015 
zameraných na SPK 

; ..>i:. Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované počet 0,00 2014 2 2015 
j. aktivity komunitného charakteru 

1 _.'{f.. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 60 2015 
1 · >:i podporených projektov, vo veku 15 - 24 rokov 

~-é~ 
_, 



ť ll' Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 50 2015 r:· ;·.,i.· ,l.., • 

,.._J ~· ~' Podporených projektov, vo veku 55 - 64 rokov 
' :T 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 0,00 1 ~ '' počet 2014 20 2015 ' 1 < 

o ' podporených projektov - zdravotne postihnuté o 

~ osoby 
,'9.!tl ~ :' Q Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach počet 2,00 2016 2 2017 
~· výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho 
. ·; 

vzdelávania, zamerané zvýšenie kvality ,, a na 
' sociálnych služieb a SPO a SK a iných opatrení 1 

·' 
sociálnej inklúzie 
Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú počet 1,00 2016 1 2017 

:( výsledky projektu ~( et iij 

a. Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili počet 2,00 2016 2 2017 p O 
' !'0 ' dohodnutú dobu, obsadenú ženami . _, 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
lr t •· III ' ·- ,.;·:;t , 1> • .'f· -, 

-; · · ~-- 21· 1 ~ ;'~errrá ' 1 i ~ 'týénod:sk9vá· f · R ~ a· 'Rlfifu'ťv~ľ.á' 1 , ~ k "t , ': Typ , ~~ _ . . ~ . · ~az~v:Lra~lkétera- „ Ii ' !„ ' IJ! ~ a fk '1' J h !d ibf "' " o ' • I ~· a 'ť <'' 1 ' o ' I.·„.' _, - , ·„ _ t. 1e 11 0 a -, , _ o r.i , a· _ • ..,,. :· _. 1" _ 1 d'l n_o a · . ..___ ':\„ •• 
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' Ho!:izontáinaprio.ôti2: rňarmrľ;;iliZované róm'sRe'ífuhlJníly" 
""t.„. ~. .-~I[.~ ~ ~ 
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Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované počet 0,00 2014 o 2015 
nr-1>_\5 aktivity komunitného charakteru r ~1 
~; 

, , ,""-"" 

',,. 
Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú počet 1,00 2016 o 2017 ' l 

ti· výsledky projektu 
, ťO J 
. ,.a., 

~-~1 
\, ~•!.-

_Hortzo.n_tálna pri0rfta J"ovn~s("priležitostí ,• :i.· 111 -~ Q· ~.:...~ ; )q' 

.„ ' v ""t,., 
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.... Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 200 2015 
~ - podporených projektov - ženy 
i' 
'l Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 110 2015 

' 1 
,, podporených projektov - muži 

(< 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 60 2015 
'- . . podporených projektov, vo veku 15 „ 24 
- Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 50 2015 l ,,.. 

podporených projektov, vo veku 55 „ 64 -"" I " O 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do počet 0,00 2014 20 2015 '.. "21 

111111 & podporených projektov - zdravotne postihnuté 
> osoby 

:n Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili počet 2,00 2016 2 2017 
„ dohodnutú dobu, obsadených ženami 'O rn a. 

o ca 
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.1 



• • 

II /V 

4. , 
' Ii! -r 

na podporu 1 06/2014 

06/2014 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
odparených proiektov - žen 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
odparených Proiektov - muži 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
odparených Proiektov - spolu 
Počet sociálnych pracovníkov a ich 
asistentov, zameraných na SPK 
Počet osídlení MRK, v ktorých boli 
realizované aktivity komunitného charakteru 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
odparených proiektov, vo veku 15 - 24 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
odparených projektov, vo veku 55 - 64 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - zdravotne 
ostihnuté osob 

11/2015 

11/2015 

počet 110 

počet 310 

počet 2 

počet 2 

počet 60 

počet 50 

počet 20 

Publicita a informovanosť 1 06/2014 11/2015 

'lJé.QpréV-n~né výďaY,kY 
v ElJij' .. . 

0,00 
zamerané .„ 

400,00 0,00 400,00 i 2.1.4 Aktivity 
zamerané„. 

1 022,80 0,00 1 022,80 2.1.4 Aktivity 
zamerané„. 

5 034,40 0,00 5 034,40 Riadenie 
rojektu 

61,50 0,00 

' CE!!KOVÓ _ __ --·-. ~ 0,00 39 080,20 

61,50 1 Publicita a 
informovanosť 

39 080,20 

8. Roz 
Nt;ioprávn~né 

'" ' , "' • _ T l . výďavkL . } 
, -- ji_ - - - ,„ .,..,.,i;;.~ • ...-_7";:(.'~ • ·· ~ - .--- - · - ' - . ---= 

33 984,30 0,00 33 984,30 

0,00 0,00 0,00 

~ - : . - ~ - ~ . --- - - 1 5 034,40 1 0,00 1 5 034,4Ô 1 

61,50 1 0,00 1 61,50 
0,00 1 39 080,20 
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