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Predmet Oznámenia:  

 

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

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

uzavretej s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre 

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

európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len 

„Systém riadenia EŠIF“) týmto vydáva zmenené znenie Všeobecných zmluvných podmienok k 

Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

 

 

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

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

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci nasledovných výziev: 

 

Prioritná os Kód výzvy Hodnotiace kolo 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC142-2015-5 XXI. hodnotiace kolo 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC142-2015-5 XXII. hodnotiace kolo 

 

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

Operačného programu Kvalita životného prostredia so zmenou znenia Systému riadenia EŠIF došlo zo 

strany SO k zmene Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku nasledovným spôsobom a v nasledovných ustanoveniach: 

 

 V článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Centrálny koordinačný orgán alebo CKO“ mení 

a znie nasledovne: 
Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy 

centrálneho koordinačného orgánu  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky, 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; 

 V článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Finančná medzera“ mení a znie nasledovne: 
Finančná medzera – rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt 

generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu 

zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných 

nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť 

financované formou nenávratného finančného príspevku. Finančná medzera sa rovná 

absolútnej hodnote zápornej čistej súčasnej hodnote investície; 

 V článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Miera finančnej medzery“ mení a znie nasledovne: 
Miera finančnej medzery – predstavuje percentuálny podiel Finančnej medzery na 

diskontovaných investičných výdavkoch projektu. Miera finančnej medzery je kľúčovým 

ukazovateľom, cez ktorý sa určuje výška oprávneného výdavku projektu (očisteného o čistý 

príjem), v prípade, ak sa realizuje projekt mimo pravidiel štátnej pomoci. V prípade, ak sa 

projekt realizuje v rámci pravidiel štátnej pomoci predstavuje intenzitu pomoci, ak Výzva 

nestanovuje inak; 

 V článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Oprávnené výdavky“ mení a znie nasledovne: 
Oprávnené výdavky – 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. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 



 V článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Podstatná zmena podmienok pre Projekty 

generujúce príjem“ mení a znie nasledovne: 
Podstatná zmena podmienok pre Projekty generujúce príjem –  predstavuje zmenu v údajoch 

zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 10 

a viac percentuálnych bodov oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery a v prípade 

projektov financovaných podľa pravidiel  štátnej pomoci, pri ktorých následne dochádza k takej 

zmene (poklesu) miery finančnej medzery, ktorá spôsobí zníženie nároku na NFP o viac ako 40 

EUR v porovnaní s NFP vyčísleného na základe výsledku ex-ante finančnej analýzy; 

 V článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Projekt generujúci príjem“ mení a znie 

nasledovne: 
Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt 

zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a  priamo hradené 

užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, 

alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa 

tieto projekty delia na projekty, kde: 

 

a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného 

nariadenia. V takom prípade projekty majú spracovanú Finančnú analýzu pre 

referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 

Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ 

sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. 

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú 

analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou 

s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je 

Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, 

najmä v článku 2 ods. 9 a článku 10 VZP, alebo  

b) nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného 

nariadenia. V takom prípade projekty nemajú spracovanú Finančnú analýzu, avšak 

počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie 

Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom 

ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty 

generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých 

príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade 

zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy 

podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 2 ods. 9 a 

článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení 

Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie 

správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu; 

 

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia 

vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú 

rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené 

v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri 

ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu 

realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne 

vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu. 

 

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty štátnej pomoci/pomoci de minimis, pri ktorých sa 

v súlade s pravidlami štátnej pomoci/pomoci de minimis stanovuje výška nenávratného 

finančného príspevku odpočítaním výšky prevádzkového zisku vygenerovaného projektom. Pre 

tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s 

rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom 

„záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť 

v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 



Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem 

zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu 

konkrétneho ustanovenia. 

 V článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Schválené oprávnené výdavky“ mení a znie 

nasledovne: 
Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí 

o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených 

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. Za Schválené 

oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, 

ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

 V článku 1 odsek 3 sa definícia pojmu „Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu“ 

mení a znie nasledovne: 
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie 

Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy 

Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu, 

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/ dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal 

a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. 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 alebo predložením 

odovzdávacieho protokolu v prípade, ak sa na ukončenie stavby nevyžaduje 

stavebné povolenie; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný 

preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, 

najneskôr do predloženia Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“) ,  

(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; 

právoplatnosť rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia 

do dočasného užívania stavby je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi 

Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia 

Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“) , 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 podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je 

osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej 

hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom 

uvedený. 

 

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

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný 



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

Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít 

Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP. 

 V článku 1 odsek 3 sa za definíciu pojmu „Vládny audit“   vkladá definícia pojmu 

„Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania“, ktorá znie nasledovne: 
Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je 

stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

 V článku 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie nasledovne: 
Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania 

čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne: 

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 ods. 3.1, písm. c) zmluvy, 

Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa 

upraví článok 3, ods. 3.1, písm. c) zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP 

vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP 

vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa 

predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť 

Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí 

NFP, ktorým sa upraví článok 3, ods. 3.1, písm. c) zmluvy. Vzniknutý rozdiel je 

Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 ods. 1 VZP, alebo 

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, ods. 3.1, písm. c) zmluvy, 

Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 

VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy 

finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej 

medzery. 

 Pôvodný článok 3 odsek 16 sa mení a znie nasledovne: 

Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít Projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje 

dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO: 

 

vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a 

komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené 

záverom z kontroly uvedeným v ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ 

opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže 

Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej 

vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní 

zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet 

obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v 

nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z 

kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto 

písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy 

z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO 

na ex-ante kontrolu podľa ods. 7 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky 

podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu 

Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete 

tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 7 písm. 

a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný 

dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o 

verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly 

od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému 

(t.j. v poradí druhému, resp. v zmysle druhej vety tohto písmena ďalšiemu) VO nebudú 

závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto 

článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 3 tohto článku VZP. 



 

Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade ak bola vo Výzve uvedená ako podmienka poskytnutia 

príspevku povinnosť mať vyhlásené VO na všetky oprávnené výdavky, ktoré budú realizované 

dodávateľsky, totožnosť predloženého VO na kontrolu sa overí prostredníctvom značky, pod 

ktorou bolo zverejnené vo vestníku ÚVO. Pokiaľ značka, pod ktorou bolo zverejnené VO v rámci 

konania o žiadosti a značka, pod ktorou bolo zverejnené predložené VO na kontrolu nebudú 

totožné, predložené VO sa bude považovať za opakované VO. 

 Pôvodný článok 3 odsek 30 sa mení a znie nasledovne: 

Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 

ods. 4 všeobecného nariadenia. 

 Pôvodný článok 3 odsek 31 sa mení a znie nasledovne: 

Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia ktorí majú 

povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa 

predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom 

výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania 

služieb. 

 V článku 3 sa za odsek 31 vkladá nový odsek 32, ktorý znie nasledovne: 

Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v 

ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Príručka k procesu verejného 

obstarávania alebo iná riadiaca dokumentácia. Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie 

administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Príručka k procesu 

verejného obstarávania alebo iná riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi  povinnosť 

vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok 

administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole. 

 Pôvodný článok 4 odsek 1 písm. e) sa mení a znie nasledovne: 

e) Súhrnné informácie vo veci  pomoci poskytovanej v rámci schémy štátnej pomoci podľa 

ods. 13 tohto článku. 

 

 

 Pôvodný článok 4 odsek 4 sa mení a znie nasledovne: 

Prijímateľ je povinný do 30 pracovných dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ je 

oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj 

v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti 

o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. 

Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie 

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

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

hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít Projektu. V prípade, ak 

k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu 

došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 

30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, 

ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa. 

 Pôvodný článok 4 odsek 13 sa mení a znie nasledovne: 

Poskytovateľ zabezpečuje vypracovanie ročnej monitorovacej správy o poskytnutej štátnej 



pomoci v rámci schémy štátnej pomoci za každý kalendárny rok, ktorú predkladá 

Protimonopolnému úradu SR, a to vždy do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

Za týmto účelom je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi súhrnné informácie vo veci  

pomoci poskytnutej v rámci schémy štátnej pomoci za príslušný kalendárny rok najneskôr do 

15. januára nasledujúceho kalendárneho roka, tak aby Poskytovateľ zabezpečil vypracovanie 

ročnej monitorovacej správy o poskytnutí štátnej pomoci  podľa predchádzajúcej vety. 

 Pôvodný článok 8 odsek 2 sa mení a znie nasledovne: 

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 ITMS 2014+ 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. 

 Pôvodný článok 14 odsek 1 písm. e) sa mení a znie nasledovne: 

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, 

a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté 

do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 

zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa 

vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, v prípade ak ide o výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka 

nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami 

upravenými v Systéme finančného riadenia; 

Príloha: 

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

NFP 

 


