
Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku počas krízovej situácie zverejnená  

dňa 09. 06. 2021 centrálnym koordinačným orgánom  

s poradovým číslom 1, ktorá bola prevzatá a upravená 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ako 

Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom 

v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, prioritnej osi 3, šp. c. 3.1.1, 3.1.3.  

(ďalej aj ako „hromadná zmena zmluvy“)  

 

I. Preambula: 

 

 

1. V súlade s § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o príspevku z EŠIF“) v čase krízovej situácie možno 

zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF 

zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. 

2. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení v rozsahu, v akom podľa 

oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na 

poskytovaní príspevku podľa § 6 zákona o príspevku z EŠIF (Centrálny koordinačný orgán 

alebo CKO) alebo § 9 zákona o príspevku z EŠIF (Certifikačný orgán). 

3. Podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF Centrálny koordinačný orgán  zverejňuje maximálny 

rozsah zmeny Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) 

v rozsahu samotnej zmluvy bez príloh (ďalej aj len ako „zmluva“), maximálny rozsah zmeny 

Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej ako „VZP“) ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy 

o poskytnutí NFP , s výnimkou častí týkajúcich sa finančného riadenia (článok 10, 11, 15, 16, 

17a, 17b, 17c, 18 a 20 VZP), ktorých zmena podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF je 

v pôsobnosti Certifikačného orgánu a maximálny rozsah zmeny Prílohy č. 4 Zmluvy 

o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO . Účelom tejto 

hromadnej zmeny je umožniť aktualizáciu každej účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP na úroveň 

ostatnej zverejnenej verzie vzoru CKO č. 28 - Zmluva o poskytnutí NFP, pri zohľadnení úprav 

optimalizujúcich znenie vzoru CKO č. 28 - Zmluva o poskytnutí NFP s ohľadom na potreby 

konkrétnych operačných programov/výziev, bez ohľadu na to, kedy k uzavretiu konkrétnej 

Zmluvy o poskytnutí NFP došlo, s minimálnymi administratívnymi a časovými nárokmi 

týkajúcimi sa tejto aktualizácie.  

4. Zmena zmluvy a VZP, zverejnená Centrálnym koordinačným orgánom, predstavuje maximálny 

rozsah zmeny zmluvy a VZP. Závisí od rozhodnutia každého poskytovateľa, či preberie celý 



maximálny rozsah zmeny zmluvy  a VZP, alebo tento rozsah zúži, napríklad na prevzatie tých 

ustanovení, ktoré nekolidujú so zmenami, ktoré vykonal oproti vzoru CKO č. 28 - Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V prípadoch, keď je to odôvodnené, 

s ohľadom na osobitosti operačného programu/výzvy, je poskytovateľ oprávnený časť textu 

konkrétneho ustanovenia, ktoré predstavuje maximálny rozsah zmeny zmluvy a VZP, nahradiť 

výrazom „neaplikuje sa“. Zmena zmluvy  a VZP, zverejnená poskytovateľom pre daný 

operačný program/výzvu, nemôže ísť nad rámec maximálnej zmeny zmluvy a VZP, zverejnenej 

Centrálnym koordinačným orgánom podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF, preto nie je možné, 

aby poskytovateľ do hromadnej zmeny dopĺňal vlastné zmeny, ktoré sa nenachádzajú 

v zverejnenom rozsahu maximálnych zmien Centrálneho koordinačného orgánu. 

5. Zmena Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel 

a postupov VO, zverejnená Centrálnym koordinačným orgánom, je záväzná pre každého 

poskytovateľa, to znamená, že poskytovatelia sú povinní ju prevziať v celom zverejnenom 

rozsahu, bez možnosti vykonania akýchkoľvek zmien. 

6. Každý poskytovateľ, ktorý sa rozhodne hromadne zmeniť Zmluvu o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku v rámci ním riadeného operačného programu v súlade s podmienkami 

vyplývajúcimi z § 59 zákona o príspevku z EŠIF, je povinný na svojom webovom sídle zverejniť 

rozsah zmeny prevzatej z tohto maximálneho rozsahu pre ním riadený operačný program/ resp. 

pre konkrétnu výzvu, vo vzťahu k Zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

používaným v danom operačnom programe/resp. pre danú výzvu.  

7. Poskytovateľ je povinný oznámiť všetkým prijímateľom zmenu Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku elektronickou formou prostredníctvom informačného 

monitorovacieho systému ITMS2014+, ktorý je preferovaným informačným kanálom, 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy alebo odoslaním oznámenia na 

elektronickú adresu prijímateľa podľa obsahu -projektového spisu. Súčasťou oznámenia musí 

byť odkaz na túto maximálnu zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

zverejnenú Centrálnym koordinačným orgánom v osobitnej sekcii na 

www.partnerskadohoda.gov.sk a súčasne určenie rozsahu zmeny pre daný operačný 

program/výzvu, prevzatej poskytovateľom z maximálneho rozsahu zmeny zverejneného 

Centrálnym koordinačným orgánom. V rozsahu podľa oznámenia poskytovateľa sa mení 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, t.j. zmluva, VZP a Príloha č. 4  

Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO pre daného 

prijímateľa bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. K zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP uvedeným spôsobom dochádza priamo zo zákona, bez potreby 

zverejnenia zmeny (napr. dodatku) v Centrálnom registri zmlúv.  

8. Zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je voči prijímateľovi účinná 

odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi podľa predchádzajúceho bodu. 

9. Zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa vzťahuje na všetky Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, účinné v čase zverejnenia hromadnej zmeny 

Centrálnym koordinačným orgánom, bez ohľadu na to, kedy došlo k ich uzavretiu. 

10. Ak prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nesúhlasí, 

môže do desiatich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa bodu 7, najneskôr však do 

jedného mesiaca od odoslania oznámenia podľa bodu 7, od Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku odstúpiť.   

11. Zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, s výnimkou častí týkajúcich 

sa finančného riadenia (článok 10, 11, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18 a 20 Všeobecných zmluvných 

podmienok), ktorých zmena je podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF v pôsobnosti 

Certifikačného orgánu, sa považuje za zverejnenú podľa §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


pre každú Zmluvu o poskytnutí NFP dňom zverejnenia tejto hromadnej zmeny Centrálnym 

koordinačným orgánom. Vo vzťahu ku konkrétnym prijímateľom zmena Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku nadobudne účinnosť len v prípade, ak bude poskytovateľom 

oznámená prijímateľom v súlade s bodom 7.  

12. Poskytovateľ je oprávnený vypracovať konsolidovanú verziu Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku pre daný operačný program/výzvu, ktorá bude predstavovať 

úplné znenie zmeneného dokumentu. V prípade, ak Poskytovateľ vypracoval konsolidovanú 

verziu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s týmto bodom, zasiela 

jej relevantnú verziu pre daný operačný program/výzvu  spolu s oznámením o zmene Zmlúv 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa bodu 7 prijímateľovi. Účelom tohto 

postupu je praktické zjednotenie  prijatých zmien v kontexte všetkých ostatných (nezmenených) 

zmluvných ustanovení. Ak v budúcnosti vznikne potreba individuálnych zmien Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s konkrétnym prijímateľom, dodatok 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude vyhotovený oproti 

konsolidovanej verzii, t. j. oproti úplnému zneniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku v znení všetkých predchádzajúcich individuálnych dodatkov a tejto 

hromadnej zmeny. Uvedené v žiadnom prípade nezakladá povinnosť poskytovateľov 

premietnuť zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vykonané 

v nadväznosti na túto hromadnú zmenu, do individuálnych dodatkov uzatvorených 

s prijímateľmi.  

 

Vysvetlivky používaných pojmov (vychádza sa z ich definície vo vzore CKO č. 28 – Zmluva 

o poskytnutí NFP, vrátane využívania veľkých a malých písmen):  

1. Zmluva o poskytnutí NFP - zahŕňa zmluvu, VZP a ostatné prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP;  

2. zmluva (s malým „z“) - je  samotná zmluva bez príloh.  

3. Všeobecné zmluvné podmienky - tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, označujú sa 

skratkou VZP.  

4. Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov 

VO – tvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP, nemá zavedenú skratku.  



 

II. Zmeny Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 

 

1. V celom texte zmluvy sa skratka „zák.“ nahrádza slovom „zákon“ v príslušnom gramatickom 

tvare. 

 

2. V celom texte zmluvy sa skratka „čl.“ nahrádza slovom „článok“ v príslušnom gramatickom 

tvare. 

 

3. V celom texte zmluvy sa skratka „ods.“ nahrádza slovom „odsek“ v príslušnom gramatickom 

tvare.  

 

4. V celom texte zmluvy sa skratka „písm.“ nahrádza slovom „písmeno“ v príslušnom 

gramatickom tvare.  

 

5. V Preambule zmluvy v bode (A) sa vypúšťa koniec vety „predložil žiadosť o poskytnutie NFP 

na schválenie Európskej komisii podľa § 27 odsek 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF“. 

 

6. V článku 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA odsek 1.3 písmeno d) sa na konci pripájajú nové 

slová „okrem prípadu, ak z Právnych predpisov alebo aktov EÚ alebo z Právnych predpisov 

SR vyplýva povinnosť uplatňovania ich ustanovení v znení platnom v určitom čase, napríklad 

v prípade štátnej pomoci/pomoci de minimis ku dňu poskytnutia pomoci;“ 

 

7. Z článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.3 písmeno b) zmluvy sa vypúšťajú slová 

„všeobecne záväznými“. 

 

8. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.6 zmluvy sa vypúšťajú slova „o 

všeobecne záväzných“ a „platných v“;  

 

9. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.8 zmluvy sa vypúšťa text a nahrádza sa 

slovami „NEUPLAŇUJE SA“;  

 

10. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.9 zmluvy sa vypúšťa text a nahrádza sa 

slovami „NEUPLAŇUJE SA“; 

 

11. V článku 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE odsek 4.1 zmluvy 

sa v prvej vete pred čiarku za slová „písomnú formu“ dopĺňajú slová „v elektronickej podobe“; 

 

12. V článku 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE odsek 4.1 zmluvy 

sa v druhej vete za čiarku za slová „Zmluvné strany sa zaväzujú“, dopĺňajú slová „že 

v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe 

a Zmluvné strany budú v tomto prípade“; 

 

13.  V článku 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE odsek 4.1 zmluvy 

sa  za poslednú vetu dopĺňa veta „Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob 

doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom 

kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne 

Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.“ 



 

 

14. Mení sa článok 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE odsek 4.2 

zmluvy tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

 

„Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä 

bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 

ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 

správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) 

alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 

Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 

prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka  doručovaná 

prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenú 

momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.“ 

 

15. Mení sa článok 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE odsek 4.3 

zmluvy tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za 

deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu 

verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň 

bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej 

schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.“ 

16. Mení sa článok 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE odsek 4.4 

zmluvy tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie:  

„Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly 

podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak 

dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí 

NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa 

považuje deň, kedy došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, 

ak nedôjde k jej vráteniu podľa písmena c), 

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou 

alebo osobným doručením,  

vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu                        

na prípadnú poznámku „adresát neznámy“);“ 

 

17. V článku 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE odsek 4.7 

zmluvy sa za slová „o nedoručení elektronickej správy“ dopĺňajú slová „alebo momentom, 

ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy 

pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.“;  

 

 

18. V článku 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE zmluvy sa vkladá 

nový odsek 4.10, ktorý znie: 



 

„Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu 

uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať 

v zmysle článku 2 Všeobecné ustanovenia, bod 3.“ 

19.  Mení sa článok 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA odsek 5.1 zmluvy tak, že sa ruší a nahrádza sa 

novým, ktorý znie:   

 

„Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne, počas Realizácie hlavných 

aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie 

hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží 

najneskôr do troch (3) mesiacov  po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za 

všetky zrealizované podporné Aktivity“; 

 

20. V článku 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA odsek 5.2 písmeno b) zmluvy sa na konci za čiarkou 

vypúšťajú slová „ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ“; 

 

21. Mení sa článok 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA odsek 5.2 písmená c) a d) tak, že rušia a znejú 

nasledovne: 

 

c) „Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie 

majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to 

za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil 

vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,  

d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie 

Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových 

Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom 

v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch; 

uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami 

preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na 

aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak 

takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov 

a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa 

Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.“ 

 

22. V článku 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA odsek 5.5  zmluvy sa za slová „zo zmluvy uzavretej 

medzi Prijímateľom“ vkladá slovo „jeho“; 

 

23. V článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 sa v názve písmena a) dopĺňajú slová „prílohy č. 

1“;  

 

 

24. Mení sa článok 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písmeno d) bod (i) zmluvy tak, že sa ruší 

a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„(i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom 

uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP“;  



 

25.  V článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písmeno d) sa texty bodov (v), (vi), (vii) a (viii) 

vypúšťajú a nahrádzajú sa slovami „NEUPLATŇUJE SA“ ; 

 

26.  V článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písmeno d) sa dopĺňa text pod bod (viii), ktorý 

znie: 

„V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený 

oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ 

je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva 

z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa 

akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne 

účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný 

dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, 

sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+“; 

27. V článku 6 ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písmeno d) sa vypúšťa text, ktorý znie:  

„Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny 

v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa 

čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do 

elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto 

aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú 

podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety 

predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej 

významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy 

o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu 

vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je 

dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových 

oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný 

opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného 

obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného 

obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, 

alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek 

rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu 

vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne 

dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany 

Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom 

vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, 

ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie 

hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. 

Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej 

významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP 

vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred 

úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná. 



 

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) sa Zmluvné strany dohodli, že akceptáciou 

tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho 

skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, dochádza ku skráteniu 

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej 

významnej zmeny. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom 

záverečná.“ 

28. Mení sa článok 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písmeno e) zmluvy tak, že sa v druhom 

odseku nahrádza slovo „6.10“ slovom „6.9“;  

 

29. Mení sa článok 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.7 zmluvy tak, že sa v prvej vete písmeno „f)“ 

vypúšťa a nahrádza sa písmenom „d)“ 

 

30. Mení sa článok 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.8 zmluvy tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, 

ktorý znie: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu  platia 

nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad 

pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 

31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je 

možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe 

oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými 

výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie 

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím 

pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením 

o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu. 

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od 

oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva 

z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 

VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. 

V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 

zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety 

tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom 

odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby 

v príslušnom odvetví alebo odbore.“  

 

31. V článku 6. ZMENA ZMLUVY sa číslovanie odsekov mení nasledovne: pôvodný odsek 6.10 

sa mením na odsek 6.9, pôvodný odsek 6.11 sa mení na odsek 6.10, pôvodný odsek 6.12 sa 

mení na odsek 6.11, pôvodný odsek 6.13 sa mení na odsek 6.12, pôvodný odsek 6.14 sa mení 



 

na odsek 6.13, pôvodný odsek 6.15 sa mení na odsek 6.14, pôvodný odsek 6.16 sa mení na 

odsek 6.15 a pôvodný odsek 6.17 sa mení na odsek 6.16.    

 

32. V článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.9 písmeno a) zmluvy sa za slová „odsek 2.2 tejto 

zmluvy“ dopĺňajú slová „a okrem menej významných zmien“; 

 

33. V článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.9 písmeno b)  zmluvy sa v prvej vete na konci, za slová 

„ sú oprávnenými výdavkami“ dopĺňajú slová „iba v prípade, že Poskytovateľ schváli 

predmetnú zmenu“;  

 

34. V článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.12 písmeno c) sa za slová „alebo v neskorší“ dopĺňa 

slovo „kalendárny“; 

 

35. V článku 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA odsek 7.1 zmluvy sa za slová „dňom nasledujúcim 

po“ dopĺňa slovo „kalendárnom“; 

 

36. V článku 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA odsek 7.1 zmluvy sa za slová „osobami podľa 

zákona“ dopĺňajú slová „č. 211/2000 Z. z.“; 

 

37. V článku 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA odsek 7.2 zmluvy sa v prvej vete slovo „stráca“ 

nahrádza slovom „končí“ a slová „stráca platnosť a účinnosť“ sa nahrádzajú slovami „končí 

platnosť a účinnosť“; 

 

38. V článku 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA odsek 7.2 písmeno b) zmluvy sa slová „pričom 

platnosť a účinnosť strácajú stratou platnosti a účinnosti predmetných článkov“ nahrádzajú 

slovami „pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných 

článkov“; 

 

39. V článku 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA odsek 7.2 písmeno c) zmluvy sa slová „ak 

v rámci projektu alebo v súvislosti s ním“ nahrádzajú slovami „ projektov, v rámci ktorých“ 

 

 

III. Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku sa nahrádzajú novou Prílohou č. 1 Všeobecné zmluvné 

podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú prílohu tejto hromadnej zmeny zmluvy.  

IV. Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa nahrádzajú novou Prílohou 

č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto 

hromadnej zmeny zmluvy.  

 



 

 


