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Predmet Oznámenia:  

 

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SO“) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.04.2015 v platnom znení, 

uzavretej s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia, v nadväznosti na aktualizáciu Systému finančného 

riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na 

programové obdobie 2014 - 2020, verzie 2.0 (ďalej len „Systém finančného riadenia EŠIF“) týmto 

vydáva zmenené znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku.  

 

 

Oznámenie sa vydáva v zmysle čl. 6 odsek 6.2 písm. b) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. Oznámenie je záväzné pre všetkých prijímateľov, s ktorými bola uzatvorená Zmluva o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci nasledovných výziev: 

 

Prioritná os Kód výzvy 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC111-2016-10 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC111-2016-11 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC111-2016-15 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC111-2016-16 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC121-122-2015 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC123-2015-8 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC123-2017-17 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC131-2017-22 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC131-2017-29 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC141-2017-25 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC142-2015-4 

Prioritná os 2 OPKZP-PO2-SC211-2017-18 

Prioritná os 2 OPKZP-PO2-SC211-2017-21 

 

S cieľom zabezpečiť súlad Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia so zmenou znenia Systému finančného riadenia 

EŠIF došlo zo strany SO k zmene Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku nasledovným spôsobom a v nasledovných ustanoveniach: 

 

I. článok 1 ods. 2 písm. b) bod (vi) sa mení takto „zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých 

vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o štátnej pomoci“)“ 

 

II. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Centrálny koordinačný orgán alebo CKO“ mení 

takto „v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej 

správy určený § 6 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú 

koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v rámci Partnerskej dohody;“ 

 

III. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Certifikačný orgán alebo CO“ mení takto „národný, 

regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom 

na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a 

usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, 

vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej 



komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s 

Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V 

podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;“ 

 

IV. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Čisté príjmy“ mení takto „pri Projektoch 

generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami 

zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v 

rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného 

nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie 

Projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova 

zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).“ 

 

V. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Finančné ukončenie Projektu“ po dvojbodku mení 

takto „(zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie 

Projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa 

Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, 

kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu 

oboch nasledovných podmienok“ 

 

VI. v článku 1 odsek 3. sa v rámci definície pojmu „Fyzická realizácia činnosti“ mení takto 

„predstavuje poskytnutie/prijatie aspoň časti plnenia zo zmluvy uzatvorenej s Dodávateľom za 

účelom realizácie danej činnosti v rámci príslušnej hlavnej aktivity; činnosť v rámci príslušnej 

hlavnej aktivity je definovaná v Prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP ako „názov výdavku“;“ 

 

VII. v článku 1 odsek 3. sa pojem „Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu“ 

nahrádza pojmom „Hlásenie o realizácii aktivít Projektu“ a jeho definícia sa mení takto 

„formulár v IMTS 2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie 

podporných aktivít Projektu;“ 

 

VIII. v článku 1 odsek 3. sa v rámci definície pojmu „Lehota“ na konci pred bodkočiarku vkladá 

nová veta „. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného 

portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje prvý pracovný 

deň po elektronickom doručení dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak“ 

 

IX. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Monitorovací výbor“ mení takto „orgán zriadený 

riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, 

ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania 

výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy 

riadiaceho orgánu na zmenu programu;“ 

 

X. v článku 1 odsek 3. sa v definícii pojmu „Neoprávnené výdavky“ vypúšťa posledná veta 

 

XI. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Nezrovnalosť“ mení takto „akékoľvek porušenie 

práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu 

na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené 

porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na 

vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet 

Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej 

aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a 



Rady  (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 

nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;“ 

 

XII. v článku 1 odsek 3. sa v rámci definície pojmu „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo 

OVZ“ prvý odsek mení takto „prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo 

opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, 

a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej 

zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych 

pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 

Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.“ 

 

XIII. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Oprávnené výdavky“ mení takto „výdavky, ktoré 

skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v 

zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 

14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených 

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne 

rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;“ 

 

XIV. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Platba“ mení takto „finančný prevod prostriedkov, 

príspevku alebo jeho časti;“ 

 

XV. v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Platba“ dopĺňa pojem „Podozrenie z podvodu“ 

a jeho definícia v nasledovnom znení „nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo 

súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, 

najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy 

o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z 

podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon 

v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 

Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je 

subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.“ 

 

XVI. v článku 1 odsek 3. sa pojem „Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce 

príjem“ nahrádza pojmom „Podstatná zmena podmienok pre Projekty generujúce 

príjem“ 

 

XVII. v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Právne predpisy SR“ dopĺňa pojem 

„Prebiehajúce skúmanie“ a jeho definícia v nasledovnom znení „prebiehajúce 

posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými 

príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným 

orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre 

verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku 

pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly 

(finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za 

prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, 

oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným 

návrhom správy alebo návrhom zistení.“ 

 



XVIII. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Príručka pre Prijímateľa“ mení takto „je v zmysle 

Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý 

predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie Projektov“ 

 

XIX. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Riadiaci orgán alebo RO“ mení takto „orgán štátnej 

správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na 

realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so 

zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. 

Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V 

podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány 

vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže 

konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;“ 

 

XX. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de 

minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ “ mení takto „záväzné dokumenty, ktoré 

komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok 

stanovených v zákone o štátnej pomoci;“ 

 

XXI. v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Skupina výdavkov“ dopĺňa pojem „Správa 

o zistenej nezrovnalosti“ a jeho definícia v nasledovnom znení „dokument, na základe 

ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v 

jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS 2014+;“ 

 

XXII. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Systém riadenia európskych štrukturálnych a 

investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém riadenia EŠIF“ 

mení takto „dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, 

ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre 

účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného 

dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 

1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe 

Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a 

rozsah aplikácie;“ 

 

XXIII. v článku 1 odsek 3. sa za definíciu pojmu „Štátna pomoc alebo pomoc“ dopĺňa pojem 

„Účtovný doklad“ a jeho definícia v nasledovnom znení „doklad definovaný v § 10 ods. 1 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) 

sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného 

zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie 

Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného 

riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného 

nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj 

doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety 

tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za 

účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého 

je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;“ 

 

XXIV. v článku 1 odsek 3. sa v rámci definície pojmu „Ukončenie realizácie hlavných aktivít 

Projektu“ znenie písm. b) mení takto „Predmet Projektu bol riadne ukončený/ dodaný 

Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do 

užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky 

preukazuje najmä: 



(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu 

mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť 

kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi 

Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej 

Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, 

ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná 

vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu 

(ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a 

uvedenie Predmetu Projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu 

relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného 

užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať 

vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do 

skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo 

preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným 

spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v 

Schválenej žiadosti o NFP, 

 

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje 

predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu 

poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom 

vyhlásení. 

 

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

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový 

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. 

Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom 

dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.“ 

 

XXV. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Verejnoprávny subjekt“ mení takto „každý subjekt, 

ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 

2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v 

platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej 

spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej 

spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt 

alebo subjekt súkromného práva;“  

 

XXVI. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Vládny audit“ mení takto „súhrn nezávislých, 

objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na 

zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. 

z.  o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením 

medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;“ 

 



XXVII. v článku 1 odsek 3. sa v rámci definície pojmu „Začatie realizácie hlavných aktivít 

Projektu“ znenie bodu (ii) mení takto „vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa 

na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na 

dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá 

vystavenie objednávky alebo“ 

 

XXVIII. v článku 1 odsek 3. sa pojem „Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy“ 

nahrádza pojmom „Zmena podmienok pre Projekty generujúce príjmy“ 

 

XXIX. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Žiadosť o platbu alebo ŽoP“ mení takto „písomný 

dokument (zaslaný v listinnej podobe, alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu 

verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným 

elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou 

pečaťou), ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je 

Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t. j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na 

spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela 

prostredníctvom elektronického formulára v ITMS 2014+ vždy Prijímateľ;“ 

 

XXX. v článku 1 odsek 3. sa definícia pojmu „Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo 

ŽoV“ mení takto „doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných 

prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku 

voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 

VZP.“ 

 

XXXI. v článku 3 odseku 3. sa prvá veta mení takto „Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní 

zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít 

Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania 

zákazky, ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ.“ 

 

XXXII. článok 3 odsek 5. sa mení takto „Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, 

služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite 

a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii a v Príručke k procesu 

verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a 

súvisiacich postupov alebo iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a 

konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 

podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych 

predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných pravidiel 

a postupov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom alebo iným 

úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie 

a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO 

(alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej 

kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu 

na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu 

byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej 

kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z 

metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie, 

rozhodnutí Súdneho dvora EÚ alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo 

inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditu/overovania, 

Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditu/overovania uplatniť v 



plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov 

stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní 

zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa 

osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný 

od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, 

spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF 

v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v 

zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z 

obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad 

rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v 

dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa 

zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení 

postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k 

aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku 

Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrolovaný/auditovaný/overovaný podľa 

predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou a mal právo podať 

námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu 

výstupného dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, 

navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.“ 

 

XXXIII. článok 3 odsek 16 sa. po dvojbodku mení takto „Zmluvné strany sa v závislosti od typu 

Aktivít Projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných 

režimoch kontroly VO“ 

 

XXXIV. článok 3 odsek 16. písm. a) prvá veta sa mení takto „vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity 

Projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý 

predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 14 písm. b) 

alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát.“ 

 

XXXV. článok 3 odsek 17. sa mení takto „Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností 

týkajúcich sa procesu prvej ex ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1 

Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex ante finančnej 

opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex ante finančnej opravy zo strany 

Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.“ 

 

XXXVI. článok 3 odsek 20. sa mení takto „Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom 

zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO tak 

Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti 

Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup 

zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo 

strany Poskytovateľa.“ 

 

XXXVII. v článku 3 sa za odsek 20. vkladá nový odsek 21. v nasledovnom znení „Prijímateľ berie na 

vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o 

platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku finančnej 

kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej 

vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na 

základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.“ 

 

XXXVIII. v článku 3 sa pôvodné odseky 21. až 24. prečíslujú na odseky 22. až 25.  

 



XXXIX. v článku 3 odsek 25. (pôvodne 24.) sa slovné spojenie „s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí 

NFP“ nahrádza spojením „s Prílohou č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP“ 

 

XL. v článku 3 sa za odsek 25. (pôvodne 24.) vkladá nový odsek 26. v nasledovnom znení „V 

prípade uplatnenia potvrdenej ex ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, pričom Prijímateľ si bude v ŽoP 

nárokovať na preplatenie len takú výšku výdavkov, ktorá bude znížená o výšku ex-ante 

finančnej opravy.“ 

 

XLI. v článku 3 sa za nový odsek 26. vkladá nový odsek 27. v nasledovnom znení „V prípade 

uplatnenia nepotvrdenej ex ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov VO je 

prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho 

orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.“ 

 

XLII. v článku 3 sa pôvodné odseky 25. až 27. prečíslujú na odseky 28. až 30.  

 

XLIII. článok 3 odsek 28. (pôvodne 25.) mení takto „Zoznam porušení pravidiel a postupov 

obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej 

konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex 

ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 3 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a 

postupov obstarávania).“ 

 

XLIV. článok 4 odsek 1. písm. b) sa mení takto „Mimoriadnu monitorovaciu správu Projektu,“ 

 

XLV. článok 4 odsek 2. sa mení takto „Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s 

každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania 

Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť 

o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky 

na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), Prijímateľ je povinný 

predložiť Poskytovateľovi informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných 

problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou 

Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa Projektu) 

a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je 

zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených 

termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.“ 

 

XLVI. článok 4 odsek 3. sa mení takto „Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,výročná“) za obdobie 

kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým 

rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom 

,,výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; 

ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia 

správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu 

došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu, do 31.12. roku n.“ 

 

XLVII. článok 4 odsek 4. sa mení takto „Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie 

aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s 

predložením Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) predložiť Poskytovateľovi 



monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Monitorované obdobie 

monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred 

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít Projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie 

hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu 

správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP.“ 

 

XLVIII. článok 4 odsek 8. sa mení takto „Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť 

a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu 

podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k 

Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou 

administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole 

a audite.“ 

 

XLIX. článok 4 odsek 11. sa mení takto „O zmene podmienok pre Projekty generujúce príjem (podľa 

čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v 

monitorovacích správach Projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa 

požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ 

povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri 

Projektoch generujúcich príjmy podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ 

predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou 

správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri 

ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú 

analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri 

Projektoch generujúcich príjmy podľa čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú 

Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo 

nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať 

čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať, a 

to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, 

ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje 

povinnosť monitorovania Čistých príjmov.“ 

 

L. článok 6 odsek 1. písm. a) posledná veta sa mení takto „Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii 

rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom 

meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a 

Obdobia Udržateľnosti Projektu;“ 

 

LI. článok 7 odsek 1. prvá veta sa mení takto „Prijímateľ je oprávnený previesť práva a 

povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, 

za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených 

v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.“ 

 

LII. článok 8 odsek 2. sa mení takto „Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie 

Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS 2014+), ktoré je Prijímateľ 

povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch 

(i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 



účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Nepredloženie Hlásenia o realizácii 

aktivít Projektu v stanovenej lehote v ITMS 2014+, môže byť zo strany Poskytovateľa 

považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Prijímateľ je povinný začať Fyzickú realizáciu činností na tie skupiny výdavkov, ktoré 

predstavujú hodnotu minimálne 20 a viac % vo vzťahu k celkovým oprávneným výdavkom na 

danú hlavnú aktivitu, najneskôr do 80 pracovných dní od doručenia Hlásenia o realizácii aktivít 

Projektu Poskytovateľovi v ITMS 2014+. V prípade, ak Prijímateľ nezačne s Fyzickou 

realizáciou činností v zmysle predchádzajúcej vety v lehote 80 pracovných dní od doručenia 

Hlásenia o realizácii aktivít Projektu Poskytovateľovi v ITMS 2014+, je povinný požiadať 

Poskytovateľa na základe odôvodenej žiadosti o predĺženie tejto lehoty. Nezačatie fyzickej 

realizácie činností na tie skupiny výdavkov, ktoré predstavujú hodnotu minimálne 20 a viac % 

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

pracovných dní od doručenia Hlásenia o realizácii aktivít Projektu Poskytovateľovi a súčasne 

nedoručenie žiadosti o predĺženie tejto lehoty Poskytovateľovi v zmysle predchádzajúcej vety, 

je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedená podmienka sa 

nevzťahuje na Prijímateľov, ktorými sú ústredne orgány štátnej správy, rozpočtové a 

príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy a  

štátne podniky zriadené podľa osobitného zákona.“ 

 

LIII. článok 8 odsek 5. písm. a) sa mení takto „v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 

tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a 

Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie 

hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo 

iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných 

aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie 

názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých 

hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí 

NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v 

oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné 

aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe 

čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto 

článku;“ 

 

LIV. článok 8 odsek 10. sa mení takto „Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia 

pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, 

a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované 

Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a 

Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, 

ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto 

článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 

stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.“ 

 

LV. článok 8 odsek 15. sa mení takto „Prijímateľ je povinný elektronicky prostredníctvom e-mailu 

predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu a Hlásenie o realizácii 

aktivít Projektu zasielané prostredníctvom formulára v ITMS 2014+. Vzor Harmonogramu 



finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram 

finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré 

si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho trojmesačného 

obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie 

projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ si 

vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným 

Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil 

bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou 

realizovať Projekt riadne a včas.“ 

 

LVI. článok 8 odsek 18. sa mení takto „V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok 

pozastavenie realizácie aktivít Projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých 

je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný 

aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť 

Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.“ 

 

LVII. článok 8 odsek 19. sa mení takto „V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok 

pozastavenie realizácie aktivít Projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať 

Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v 

lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.“ 

 

LVIII. článok 9 odsek 4. písm. b) bod vii) sa mení takto „ak Prijímateľ v rozpore s čl. 8 ods. 2 týchto 

VZP svojim zavinením poruší povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných 

aktivít Projektu prostredníctvom Hlásenia o realizácii aktivít Projektu, pričom realizácia 

hlavných aktivít skutočne neprebieha,“ 

 

LIX. článok 9 odsek 4. písm. b) bod xiii) sa mení takto „ak bude Prijímateľovi právoplatným 

rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc 

a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a 

zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže 

spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom 

hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku 

konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie 

skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,“ 

 

LX. článok 9 odsek 4. písm. b) bod xviii) sa mení takto „porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, 

článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,“ 

 

LXI. v článku 10 odsek 1. sa za písm. j) vkladá nové písm. k) v nasledovnom znení „vrátiť NFP 

alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie 

malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy 

vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie 

nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z 

EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.“ 

 

LXII. článok 10 odsek 2. sa mení takto „V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 

1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého 

príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. g) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje 



vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná 

závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom 

v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po 

roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez 

verejnú časť ITMS 2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo Čistého príjmu 

najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom 

bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a 

požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu 

výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi 

Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky 

generovaný systémom ITMS 2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS 2014+. Ak Prijímateľ 

vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia 

odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne 

a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade 

povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. i) a 

k) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa 

odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.“ 

 

LXIII. článok 10 odsek 3. sa mení takto „Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených 

v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti 

stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS 

2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na 

základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS 2014+. 

Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS 2014+ informovaný automaticky 

generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS 2014+ na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň 

určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.“ 

 

LXIV. článok 11 odsek 1. sa mení takto „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 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých Projektov alebo v analytickej evidencii 

vedenej v technickej forme  v členení podľa jednotlivých Projektov bez vytvorenia 

analytických účtov v členení podľa jednotlivých Projektov, ak účtuje v sústave podvojného 

účtovníctva, 

b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v 

sústave jednoduchého účtovníctva.“ 

 

LXV. článok 11 odsek 5. sa mení takto „V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa 

článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob 

monitorovania čistých príjmov z Projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia 

záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa 

čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.“ 

 

LXVI. článok 12 odsek 1. písm. b) sa mení takto „Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar 

vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,“ 

 

LXVII. článok 12 odsek 2. sa mení takto „Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa 

a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 



výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku 

Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a 

ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je 

vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole  a to najmä formou administratívnej 

finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou 

vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej 

kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh 

čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v 

lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených 

námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej lehote) zasiela 

Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje 

všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.“ 

 

LXVIII. článok 12 odsek 9. sa mení takto „Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 

tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 

1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, 

bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 

predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť 

uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť 

Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej 

kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá 

výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.“ 

 

LXIX. článok 13 odsek 5. písm. a) sa mení takto „neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, 

správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 

4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,“ 

 

LXX. v článku 15 odsek 1. sa nadpis mení takto „Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, 

subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného 

subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku 

VZP“ 

 

LXXI. v článku 15 sa odseky 2. a 3. vypúšťajú a odseky 4. až 6. sa prečíslujú na 2. až 4.  

 

LXXII. článok 15 odsek 3. (pôvodne 5.) sa mení takto „Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej 

pôsobnosti VÚC a obce 

 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný 

účet (ďalej len „osobitný 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 osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP 

na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje 

úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo 



osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

(Predmet podpory NFP). 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 preklasifikovanie výdavkov (realizované 

úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho 

výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.“ 

 

1. článok 15 odsek 4. (pôvodne 6.) sa mení takto „Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej 

pôsobnosti  VÚC a obce 

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

(ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo 

účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory 

NFP). 

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 

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 zriaďovateľa, a to do piatich dní od 

pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 

Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených 

výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP).“ 

 

LXXIII. článok 15 odsek 7. sa vypúšťa 

 

LXXIV. článok 16 odsek 5. sa mení takto „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 (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je 

povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 

10 týchto VZP.“ 

 

LXXV. článok 16 odsek 6. sa mení takto „V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa 

predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej 

platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento 

osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním 

úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a  predložiť 

Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, 

Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému 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 v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Systému finančného riadenia. Prijímateľ je povinný 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.“ 

 

LXXVI. článok 16 odsek 7. sa mení takto „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 úhradou záväzku alebo 

úhradou špecifického typu výdavku.“ 

 

LXXVII.  v článku 16 sa vypúšťa odsek 8. a následne sa odsek 9. prečísluje na odsek 8.  

 

LXXVIII. článok 17a odsek 1. sa mení takto „Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej 

aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených 

neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na 

základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad 

správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania 

sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany 

zaväzujú dodržiavať.“ 

 

LXXIX. článok 17a odsek 2. sa mení takto „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na 

základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po 

Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o 

platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v 

rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu 

finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP (Predmet Podpory NFP).“ 

 

LXXX. článok 17a odsek 3. sa mení takto „Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne 

doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú 

dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v 

lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva 

Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie 

do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, 

ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o 

platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu 

daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré 

stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.“ 

 

LXXXI. článok 17a odsek 4. sa mení takto „Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné 

doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej 

platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu 

znáša Prijímateľ.“ 

 

LXXXII. článok 17a odsek 5. sa mení takto „Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania 

je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto 

prostriedkov na účet Prijímateľa.“ 

 

LXXXIII. článok 17a odsek 6. sa mení takto „Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu 

potvrdzujúcom príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov 



deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo 

prehlásením banky o úhrade; tieto doklady 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 a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v 

prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce 

hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z 

dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu 

predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie 

predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný 

bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený 

Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania  stanovuje 

príslušná kapitola Systému finančného riadenia.“ 

 

LXXXIV. článok 17a odsek 7. sa mení takto „Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných 

Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, 

ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, 

správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe 

nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k 

vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené 

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že 

došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov 

dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.“ 

 

LXXXV. článok 17a odsek 8. sa mení takto „Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o 

platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného 

nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o 

finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi 

Poskytovateľa.“ 

 

LXXXVI. článok 17a odsek 9. sa mení takto „Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku 

Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na 

samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi 

vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v 

momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 

oprávnených výdavkov na Projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom 

záverečná).“ 

 



LXXXVII. článok 17a odsek 10. sa mení takto „Ak žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) 

obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže 

pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, 

ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj 

za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.“ 

 

LXXXVIII. článok 17a odseky 11. a 12. sa vypúšťajú 

 

LXXXIX. článok 17b odsek 1. sa mení takto „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti 

(ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie 

zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. 

Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v 

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.“ 

 

XC. článok 17b odsek 2. sa mení takto „Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu 

zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 

podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.“ 

 

XCI. článok 17b odsek 3. sa mení takto „Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby 

a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému 

finančného riadenia.“ 

 

XCII. článok 17b odsek 4. sa mení takto „Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný 

každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr do 9 mesiacov 

odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej 

jednej poskytnutej zálohovej platby.“ 

 

XCIII. článok 17b odsek 5. sa mení takto „V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o 

poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá 

Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah 

stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.“ 

 

XCIV. článok 17b odsek 6. sa mení takto „Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých 

Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej 

poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov 

na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom 

každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k 

najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.“ 

 

XCV. článok 17b odsek 7. sa mení takto „Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu 

najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ 

zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 

schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.“ 

 

XCVI. článok 17b odsek 8. sa mení takto „Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v 

maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu 



Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 

zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a 

teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu 

zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.“ 

 

XCVII. článok 17b odsek 9. sa mení takto „Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím 9- mesačnej 

lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 

predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo 

výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do 

skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej 

kapitole Systému finančného riadenia. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej 

platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti 

podľa predchádzajúceho odseku VZP, je Prijímateľ povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-

mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak 

Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti 

vrátenia tejto sumy sa o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v 

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.“ 

 

XCVIII. článok 17b odsek 10. sa mení takto „Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej 

lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej 

zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného 

rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto 

sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; 

podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.“ 

 

XCIX. článok 17b odsek 11. sa mení takto „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. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu 

alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky 

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k 

vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie 

Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.“ 

 

C. článok 17b odsek 12. sa mení takto „Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o 

platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného 

nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o 

finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi 

Poskytovateľa.“ 

 

CI. článok 17b odsek 13. sa mení takto „Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku 

Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na 

samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi 

vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto 

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.“ 



 

CII. článok 17b odsek 14. sa mení takto „Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do 

dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí 

poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa 

odsekov 4 až 11 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom 

záverečná).“ 

 

CIII. článok 17b odsek 15. sa mení takto „Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví 

schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.“ 

 

CIV. článok 17b odsek 16. sa vypúšťa 

 

CV. článok 17c odsek 1. sa mení takto „Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti 

(ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z 

vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k 

Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom 

refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné 

strany zaväzujú dodržiavať.“ 

 

CVI. článok 17c odsek 2. sa mení takto „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom 

refundácie výlučne na základe Žiadosti, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie 

aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.“ 

 

CVII. článok 17c odsek 3. sa mení takto „V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie 

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ 

je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu 

výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a  relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej 

minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.“ 

 

CVIII. článok 17c odsek 4. sa mení takto „Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných 

Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky 

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k 

vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, 

postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej 

kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely 

výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi 

predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.“ 

 

CIX. článok 17c odsek 5. sa mení takto „5. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť 

deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a 

správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 



Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Prijímateľa a Certifikačného orgánu.“ 

 

CX. článok 17c odsek 6. sa mení takto „Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 

výdavkov až do času ukončenia skúmania.“ 

 

CXI. článok 18 odsek 3. sa mení takto „Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného 

Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto 

VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je 

možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.“ 

 

CXII. článok 18 odsek 4. sa mení takto „V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov 

financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne 

použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného 

Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.“ 

 

CXIII. článok 18 odsek 5. sa mení takto „Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov 

financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať 

len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých 

zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými 

systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci 

jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) 

a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania).  Pri využití troch systémov 

financovania v rámci jedného Projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 

Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek 

Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým 

systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa 

predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.“ 

 

CXIV. článok 18 odsek 7. sa mení takto „Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku 

Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z 

maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. 

Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.“ 

 

CXV. článok 18 odsek 9. sa mení takto „Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a 

podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania 

(platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to 

vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby 

výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 

strán.“ 

 

CXVI. článok 20 odsek 3. sa mení takto „Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene 

zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, 

použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň 

predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na 

EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie 

zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).“ 

 



Prílohy: Konsolidované znenie Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve 

  o poskytnutí NFP 

 


