od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
vykonať finančnú opravu časti NFP.

ti

tu

7.

Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie
FP vrátane všetkých procesov s tým
súvisiacich v zmysle ods. 5. alebo 6. tohto čl., ide o pozastavenie Realizácie aktivit
Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich
povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijimateľovi nevzniká žiadne právo
z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto čl. VZP.
Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak
vynakladá počas obdobia pozastavenia Projekt:u výdavky, ktoré by inak boli oprávnené,
tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie
aktivit Projektu (čl. 14 ods. I písm. a) VZP), keďže realizácia ak.-t.ivít Projekt:u je
pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez
ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijimateľovi vzniknúť najmä
v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projekt:u.

8.

Poskytovateľ

9.

Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú
pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijimateľom,
ktoré sú podľa prílohy č. 6 (Rozpočet Projekt:u) zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých
realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijimateľa podľa ods. 4
tohto čl. 8 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní
výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) vyššie.

10.

Ak

P.

:U,
UÚ

ua

rší
.ne

sa

de,
eni

lVU
lčet

ry).
.dne
oho

D čl.

kiaľ

enia

oznámi Prijimateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú
splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto čl.. Doručenim tohto oznámenia
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

Prijímateľ má

za to, že:

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto
čl. prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na
ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo
k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo

až do
letom
/jektu
lto aj
ojektu

b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto
čl. prekážkou pre poskytovaníe NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľoví oznámenie o odstránení zistených
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa
osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto čl.. V prípade, ak obnoveniu
poskytovania NFP Prijimateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek
právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ
alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia ezrovnalostí a zároveň podľa
overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnovi
po kytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov
podl'a písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projekt:u automaticky nepredlžuje
o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

~a byť

úrovni
'P, bez

v S tým
tráneniu
o 1828,
odstúpiť

čl.,

II.

V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie
prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (v zmysle čl. I ods. 4
týchto VZP - defmJcia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto čl. 8
VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom
uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo
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L

v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovatel'om.
Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať
dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov
SR, výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy
o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávatel'om Projektu.
12.

Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokial' trvá prekážka,
s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti
je Prijímatel' povinný jednoznačne preukázať
vylučujúcej
zodpovednosť,
Poskytovateľovi.

UKO ČENIE ZMLUVY

Článok 9

1.

Riadnc
1.1

2.

ukončcnic zmluvného

vzt'ahu

Riadne ukončcnie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP
nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 7 ods. 7.2.
zmluvy.

Mimoriadnc

ukončcnie zmluvného vzťahu

2.1

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva
dohodou Zmluvných strán alebo odstúpenim od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2

Od Zmluvy o poskytnutí FP môže Prijímateľ alebo Poskytovatel' odstúpiť v
prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného
porušenia Zmluvy o poskytnuti NFP a ďalej v pripadoch, ktoré ustanovujú Zmluva
o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3

Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu
o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto
čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytňutí
NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností
pri takom porušeni Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje
Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4

Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia
podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde
o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít
Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít
Projektu a/a1ebo nesplnenie podmienok a povinností, k-toré Prijímatel'ovi
vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné
zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových
ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prllohe Č. 2 k Zmluve
o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
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e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane
Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov
uvedených v čl. 8. týchto VZP;

)[n.
zať

sov
uvy

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu
v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, 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;

ž.ka,
losti
ázať

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli
prostriedky NFP poskytnuté, a/a1ebo v prípade porušenia finančnej disciplíny
v zmysle § 31 ods. I zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v zneni neskorších predpisov;
h) poskytnutie
nepravdivých
alebo zavádzajúcich
informácii
a/a1ebo
neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnut! NFP
zo strany Príjímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od
podania žiadosti o poskytnutie NFP;

NFP
. 7.2.

i)

j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou
o poskytnutí NFP alalebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za
Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto
Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

lstáva

lpiť v
ltného
mluva

k) vyWásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa
do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijínlateľovi;

,mluvu
, tomto
i NFP,
kytnutl
innostl
movuje

I)

e aktivít

)datočné

dkových
: Zmluve

čl.

6 ods. 1 a 2,

čl.

7 odsek 1,

čl.

10

b) každé porušenie povinností PrijÍDlateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP
označené ako podstatné porušenie povinnost! alebo podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je
Poskytovateľoprávnený od Zmluvy o poskytnut! NFP odstúpiť;.
2.5

Podstatným porušenínl Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo
strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písommý súhlas
Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu
takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6

Porušenie ďalších poVUUlOStí stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v
právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušenim
Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7

V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okan1Žite, len čo sa o tomto
porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP
odstúpiť,
je
Zmluvná
strana
oprávnená
ak
strana,
ktorá
je

e aktivít
nateľovi

akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu
alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

a) porušenie čl. 2 odsek 4, čl. 4 odsek 9,
odsek 1, čl. 12 odsek 2 a 6, týchto VZP;

~mluvy

zmenia
: nejde

neaplikuje sa;
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•

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej
na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí
NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení
Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splneníe porušenej
povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude
považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
2.8

Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9

povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca
zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP
odstúpiť len vtedy, ak od vzníku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade
objektívnej nemožnosti plnení a (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí
NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú
oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
Ak

splneniu

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva
Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy
o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP,
právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušenim Zmluvy o poskytnutí NFP.
2.11 Ak sa Prijímate!' dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v
dôsledku porušenia, resp. nesplnenía povinnosti zo strany Poskytovatel'a, Zmluvné
strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímatel'om.
2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušeníe je v Zmluve o poskytnutí NFP označené
ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímatel' povinný na
základe žiadosti Poskytovatel'a vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť
Prijímatel'a sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP
nie je výslovne uvedené, že je Prijímatel' povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10
l.

VYSPORIADA IE FI ANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUl:A

Prijímatel' je povinný:
a)

vrátiť

b)

vrátiť

c)

vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí
NFP a porušenie povinnosti znamená porušeníe finančnej discipliny podl'a § 31 ods.
1 písm. a), b), c), d) zákona č. 52312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

NFP alebo jeho
podl'a tejto Zmluvy;

d) ak to

časť,

ak ho

nevyčerpal

v oprávnenom období pre výdavky

NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

určí

Poskytovatel',

vrátiť NFP

alebo jeho časť, ak Prijímatel' porušil:

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená
Nezrovnalosť podľa čl. 2 odseku 7 Nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006 a nejde
o porušenie fmančnej discipliny podl'a odseku I písm. c) tohto čl. VZP alebo
o zmluvnú pokutu podl'a odseku 9 tohto čl. VZP
(ii) akúkol'vek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je
Poskytovatel' oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť
a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít
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Projektu V zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosialmutiu
projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy.

'ájej
tnutí
Jšení
šenej
bude

Vzhl'adom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo
strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo
strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP,
s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ
takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až II tohto
čl. VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej
vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

lJ1ého

ujúca
NFP
ípade
ytnutí
ny sú

e)

vrátiť

f)

vrátiť

-WPv
lluvné

l.

lačené

'innosť

ltí NFP
~.

KUTA

ktorú je
odstúpiť

ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO,

NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca
podľa § 24 ods. 3 zákona č.. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

vrátiť

i)

vrátiť čistý

prijem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu
alebo v období desiatich rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem
podľa čl. 55 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006,

j)

odviesť

NFP alebo jeho

časť

v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.

výnos z prostriedkov NFP podl'a § 7 ods. I pism. m) zákona
Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len "výnos");
uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo
predfmancovania.
vrátiť

2.

Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímatel' povinný
Poskytovatel'ovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.

V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. l písm. j) tohto čl.
VZP je Prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku,
v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za
účtovné obdobie) podľa ods. I písm. i) tohto čl. VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý
príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom boja zostavená účtovná
závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťallUje povinnosť overenia účtovnej závierky
audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovani účtovnej závierky
audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je
povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel)
oznámiť Poskytovatel'ovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovatel'a o informáciu
k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný
symbol). Poskytovatel' zašle túto informáciu Prijímatel'ovi bezodkladne v písomnej
forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti , resp. výnos neodvedie riadne
a včas, Poskytovatel' bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP
alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. I písm. a) až h) tohto čl. VZP.

ýdavky

mamená
; a nejde
~P alebo

časť,

h)

lllÝ na

IV,

NFP alebo jeho

g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosialmutá
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane meratel'ných
ukazovatel'ov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti
pôvodne dohodnutej hodnote meratel'ných ukazovatel'ov výsledku Projektu, resp.
merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle
Prílohy Č. 2.

práva
nluvy
NFP,

skytnutí
31 ods.
verejnej

účelu

ii aktivít
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4.

Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (pod!'a ods. I pism. a) až
i) tohto čl. VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (pod!'a ods. I písm. j) tohto čl. VZP),
ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto čl. VZP jeho rozsah stanoví
Poskytovate!' v "Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov" (d'alej len "ŽOV"), ktorú
~Ie Prijímate!'ovi. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto čl. Poskytovate!'
nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijimate!'a o vrátenie
poskytnutého NFP priamo vodstúpení od zmluvy (odstupujúcom prejave vôle) na
základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na
základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

5.

Poskytovate!' v ŽOV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má
Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný
vrátenie, resp. odvedenie vykonať.

6.

Prijimate!' je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem
uvedený v ŽOV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade,
ak Prijímate!' túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej
správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Uradu pre
verené obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).

7.

Prijímate!' je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo
jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby
na účet oznámiť Poskytovateľovi toto vráteníe, resp. odvedenie na tlačive "Oznámenie
o vysporiadaní finančných vzťahov". Prílohou "Oznámenia o vysporiadaní finančných
vzťahov" je výpis z bankového účtu.

8.

Prijímateľ

je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos
s vyznačením identifikácie platieb v súlade s "Usmernením Ministerstva fmancií SR
k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadanía
nenávratného finančného príspevku zo štrukturälnych fondov a Kohézneho fondu pre
konečných prijímate!'ov/príjemcov pomoci/prijímateľov" zverejneným vo Finančnom
spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva fmancií SR.

9.

Ak Prijímate!' zisti ezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnálosť
Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty
týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímate!' do 31.8.2020 s tým, že po
schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa čl. 4 ods. 5 VZP až do
31.8.2020 sa ezrovnalosť môže týkať len tých povínností Prijímateľa, ktoré zostanú
v tomto období platné a účinné v zmysle čl. 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020
môže byť automaticky predlžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k
tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak
nastanú skutočnosti uvedené v čl. 90 Nariadenia 1083 o čas lrvanía týchto skutočností.

IO.

Ak sa Prijímate!' dostane do omeškanía s plnením svojej povínnosti zo Zmluvy
o poskytnutí NFP, a to:
a)

oznamovacej povinnosti;

b)

ktorejkoľvek

c)

povinnosti

povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

poskytnúť súčinnosť

Poskytovatel'ovi;

Poskytovate!' je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do
výšky O, l % zo sumy NFP uvedenej v čl. 3 ods. l písm. c) zmluvy za každý aj začatý
deň omeškania.
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a) až
rzp),
moví
ktorú
vateľ

(tenie
~) na
a na

Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam
Poskytovatel'a voči Prijímatel'ovi vzniknutých z akéhoko!'vek právneho dôvodu
Prijímate!' nie je oprávnený jednostrarme započítať akúkol'vek svoju pohľadávku.

II.

Článok 11

1.

ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUME TÁCIE

Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať
o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení pod!'a
jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme 2
v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v
členení pod!'a jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného
účtovníctva alebo

í má
vinný
.ríjem
ípade,
lušnej
lu pre

b)

2.

alebo
platby
menie
lčných

výnos

cií SR
adania
du pre
nčnom

účtovných

knihách podľa § 15 zák. Č. 43112002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením
projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Prijímateľ,

ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona Č. 43112002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, prijmov
a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podl'a § 15
ods. I zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide
o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným
označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedeníe tejto evidencie,
preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú
ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentäcii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pré
nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany
príslušných orgánov.

malosť

lmenty
l, že po
až do
wstanú
.8.2020
~atk'U k
Ide, ak
nostL

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu pod!'a odseku l, evidenciu

podl'a odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom
Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, níe však menej ako je
lehota uvedená v č1.l7. VZP.
kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť
Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podl'a odseku 2
tohto čl. VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímate!' vedie účtovné
záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto čl. VZP v technickej forme podľa §31
ods. 2 písm. b) zák. Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto
povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí
NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentäciu, evidenciu alebo inú dokumentäciu
podľa odseku 4 tohto čl. VZP.

5. Na

l;mluvy

účely certifikačnej

lálne do
j začatý
2

Pojem technická fonna je defmovaný v § 31 ods. 2 plsm. b) zákona č. 43112002 Z. z o účtovnfclve v zneni
neskorlHch predpisov.
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Článok 12

l.

KONTROLA A AUDIT

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a.

Poskytovateľ

a ním poverené osoby,

b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c. Najvyšší

kontrolný úrad SR, príslušná
orgán a mmi poverené osoby,

Správa

finančnej

kontroly,

Certifikačný

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. Splnomocnení
audítorov,

f.

zástupcovia

Európskej

a

Európskeho

dvora

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.

2.

Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä
zákona o pomoci a podpore a zákona o fmančnej kontrole a vnútornom audite a tejto
Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.

Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

4.

Prijímateľ

5.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa
kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predJži
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto
skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsohí prerušenie plynutia lehôt
určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku
(pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia
o začatí kontroly Prijímatel'ovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa
nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak;
to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 52812008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v platnom znení pri výkone
administratívnej kontroly Poskytovateľom.

6.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:

je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu
kontroly/auditu.

vstupovať

a)

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

b)

požadovať

c)

od Prijímatel'a, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 5
výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom
v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
odoberať

aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát naS
médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné
informácie, ktorých vydanie nie je všeohecne záväzným právnym predpisom

pamäťových

•

Komisie
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zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov
nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
d)

vyžadovať

e)

oboznamovať

f)

vyhotovovať kópie

lroly,

:Ivora
inými
ôb na

od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzníku, ak oprávnená osoba
odôvodnene predpokladá vzhl'adom na závažnosť nedostatkov zistených
kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného
zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v
zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon
kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzníku.

~ajmä

a tejto
lenosť

Článok 13

l.

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

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komuníkácie sa bude uskutočňovať
prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán
alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná
prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3.

Zmluvné strany doručujú svoje podanía druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú
v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prlpad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak
tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje
emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie
záväzne používať.

4.

V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a
uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň
doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ
nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa
považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľoví. V prípade elektroníckej
formy komuníkácie alebo v prípade použlvanía faxu sa podanie považuje za doručené,
len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5.

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných
zásielok doručovaníe osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie
Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa
zverejnených verejne prístupným spôsobom.

6.

Prijímateľ

y.
aktivít
Iditu a
ýkonu
nateľa

orediži
'týchto
l lehôt
;pevku
imenia
ete sa
e inak;

Z. z.
výkone

cho na
metom
dát na
iadrení,
eho iné
ljektom
dát na
ostatné
Idpisom

KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

je zodpovedný za riadne
komunikácie Zmluvných strán.

označenie

trans
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poštovej schránky na

účely

písomnej

prebiehať

7.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude
jazyku.

8.

Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa
k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

9.

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutim toho dňa,
ktorý sa svojím označením zhoduje s dilom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci
pracovný deň.

IO.

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má
povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ
vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dni podanie poštou.

Článok 14

1.

v slovenskom

nezapočítava deň, keď

došlo

oPRÁ VNE É VÝDAVKV

Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít
Projektu tak, ako je uvedené v čl. 2 zmluvy a ktoré splňajú nasledujúce podmienky:
a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte, a to najskôr 28. novembra 2007 do
Ukončenia prác na Projekte, najneskôr však do 31. decembra 2015 a v súvislosti
s Realizáciou aktivít Projektu;
b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného
Výberovou komisiou;

rozpočtu

Projektu schváleného

c) splňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej výzvy na
predkladanie žiadosti o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa
určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administrativnej kontroly
VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do fmancovania;
d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná, lieto výdavky boli
uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníétva
Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených
v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť
splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl.8
ods. 5 písm. c) VZP;
e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o
v znení neskorších predpisova boli riadne zaúčtované;

účtovníctve

g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú
prostriedkami z verejných zdrojov;

aj

a neprekrývajú

sa

s inými

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade
s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami
stanovenými v čl. 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ
upravujúcim oblasť VO za ceny, ktoré spÍňajú kritérium hospodárnosti
a efektívnosti;
i)

boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR
a EÚ·,

SlraI1a 26 z 33

j)

skom

Ak výdavok nespÍňa podmienky oprávnenosti podl'a ods. I tohto čl. VZP a tieto
výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly a auclitu uvedená v čl. 12 VZP aIeo
neoprávnené, Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky
nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej Žiadosti o platbu a o takto
vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie
v rámci podanej Žiadosti o platbu, ale vo zvyšnej časti bude Žiadosť o platbu schválená.

lvateľ

Článok 15

poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený
účet (ďalej len "účet Prijímateľa"), ktorý je vedený v EUR. Prijímatel' realizuje úhradu
~rávnených výdavkov z účtu Prijímatel'a, a to prostredníctvom svojho rozpočtu.
Císlo účtu Prijímatel a (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví Zmluvy
o poskytnutí NFP pri identifikácii Prijímatel'a.

2.

Prijímateľ

rislosti

vy na
ýmsa
Dnlroly

cy boli
vníctva
vcných
us! byť

ÚČTY PRIJÍMATEĽA

l.

Kl? do

leného

Prijímateľ

3.

rý má

,.

používaný a

Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné
miesta (I eurocent).

padne
jujúci

aktivít

dosiaľ

2.
dňa,

~iatok

účinne a účelne;

k) sú vynaldadané na majetok, ktorý je nový, nebol
s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

došlo
I

boli vynaložené hospodárne, efektívne,

Poskytovateľ zabezpečí

je povinný udržiavať účet Prijímatel'a otvorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovatel'a. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostatné účty otvorené Prijímatel'om podľa tohto čl. VZP.

3. Ak má Prijímatel' poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímatel'a
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímatel' doručiť Poskytovatel'ovi.
využitia systému refundácie môže Prijímatel' realizovať úhrad~
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímatel'a určeného na príjem NFP. Prijímatel' je povinný
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovatel'ovi finančnú identifikáciu talcýchto účtov.

4. V prípade

á v čl.8

s.

vnlctve

6. V prípade, ale je NFP poskytnutý systémom pred financovania alebo zálohovej platby
a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímatel' je povinný otvoriť si alm účet
Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímatel' je povinný výnosy z tohto účtu
vysporiadať podl'a čU Otýchto VZP.

s inými
, súlade
lenkami
R aEÚ
1ámosti
smi SR

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

7. V prípade otvorenia osobitného

rozpočtového účtu

účte Prijímateľa

podl'a predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfmancovania alebo zálohovej platby, vlastné
zdroje Prijímatel a na realizáciu alctivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný
rozpočtový účel. V taleomto prípade je Prijímatel' povinný vložiť vlastné zdroje
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z osobitného rozpočtového účtu aIeo potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade, ale vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet,
Prijímatel' je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Posl..]'tovateľovi
výpis z iného účtu otvoreného Prijímatel'om o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
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8. V prípade využitia systému pred financovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ
realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímatel'om. Tieto
výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní
zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických
výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet
otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávatel'ovi Projek'lu.
Prijímate!' je povinný bezodkladne predložiť Poskytovate1'ovi výpis z iného účtu
otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímatel'om, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímate!' prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
Prijímateľ

iného

účtu

je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov.

10. Oprávnený výdavok za podn1ienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom,
definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi
Projektu.
Článok 16

PLATBY

1.

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj "platba")
kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V ránÍci
systému predfmancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na
základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov
Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe
skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.

2.

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu

predloženej Prijímateľom v EUR velektronickej forme prostredníctvom verejnej
lTMS a v písomnej forme na preddefinovanom formulári. Inštrukcie
k vyplneniu žiadosti o platbu a povinných prílohách k žiadosti o platbu sú dostupné
na webovom sídle Poskytovateľa a Vykonávateľa. Žiadosť o platbu musí byť
v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch,
pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá
Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie
rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prilohe č. 2 tejto Zmluvy.
časti

Predjinancovanie

3.

Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosialmutia 95 %
celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu
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predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné
doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči
Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom origináJy, avšak Poskytovateľ si môže
vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden origináJ účtovných dokladov od
Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov
Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu
v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so
Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných
dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré
potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

lateľ
ľieto

ných
keho
:ktov
ísaní
kých
účet

ektu.
účtu

4.

Prijímateľ

je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace
s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet
Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na
fmancovanie nad rámec fmančnej medzery, je tieto prijímatel' povinný uhrádzať
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru
stanoveného v čl.3 zmluvy o poskytnutí NFP.

S.

Po poskytnutí každej platby systémom predfmancovania je Prijímateľ povinný celú
jej výšku zúčtovať, a to do 21 dni od pripísania týchto prostriedkov na účet
Prijímateľa Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o
platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (origináJ alebo kópiu
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímatel'a) potvrdzujúcom
príjem NFP ako aj výpis z účtu (origináJ alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom
štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných
dokladov Dodávateľovi Projektu.

6.

V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi
poskytnutá do výšky maximáJne 9S % z celkových oprávnených výdavkov na
Projekt, zvyšných minimáJne S % bude Prijimateľovi poskytnutých systémom
refundácie.

dektu
illutej
účet

~kých

utých
ni od
ikáciu
IV.

Izniká
:eľom,

Iteľovi

latba")
, rámci
na
kladov

anu

Refundácia

7.

V rárnci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj
minimáJne jeden rovnopis origináJu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci
uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Súčasne pri záverečnej
Žiadosti o platbu v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné
povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez vád
a nedorobkov. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet
príslušných dokladov. Jeden rovnopis origináJu faktúry, prípadne dokladu
rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia
kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom
štatutárneho orgánu Prijímateľa.

8.

V prípade projektov, ktoré obsallUjú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad
rárnec fmančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom
Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v čl. 3
zmluvy o poskytnutí NFP.

~Iade

Illdácie
platbu
'ereJneJ
,trukcie
)stupné
Isí byt'
!1áloch,
:dkladá
erpanie
.vy.

95 %
) platbu

Spoločné

ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb
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9.

Prijímatel'ovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme
predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v
momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovatel'a. Pri Žiadosti o platbu
systémom refundácie vznikne Prijímatel'ovi nárok na vyplatenie príslušnej platby
v prípade yredloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia
súhrnnej Ziadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímatel'a na vyplatenie
príslušnej platby vzniká len v rozsahu, vakom Posk)'tovatel' rozhodne
o oprávnenosti výdavkov Projektu.

10.

Prijímatel' je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v čl. 14 VZP.
Prijímatel' zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
výlučne

ll.

Poskytovatel' je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších
predpisov, čl. 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 Nariadenia Komisie
(ES) č. 182812006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade
potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z
kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je
Poskytovatel' povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia
Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovatel'
Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných
nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote,
Poskytovatel' Žiadosť o platbu zamietne.

12.

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

13.

Ak Prijímatel'ovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovatel' zabezpečí
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímatel'a v lehote určenej v Systéme
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi
doručená Žiadost" o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy
boli Poskytovatel'ovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podl'a ods.
2.11 tohto čl..

14.

Deň pripísania platby na účet Prijímatel'a sa považuje za deň čerpania NFP, resp.
jeho časti. za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.

15.

V prípade, že Prijímatel' uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako
EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávatel'om Projektu v cudzej mene sú
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Poskytovateľom

preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné
použit' prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o
platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet
Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej
banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného
Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej
mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom.
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený
výdavok.

;téme
lažv
llatbu
llatby
!lenia
atenie
hodne
'ádzať

VZP.
ených
ídajov
ušenie
:ových
.ona č.
[Qrších
omisie
lrípade
stáva z
Josti je
plnenia

16.

Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej
Žiadosti o platbu. Ustanovenie čl. 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je
dotknuté.

Osobitné ustanovenia
17.

zároveň

overuje
nožstvu
ých na
aj súlad

lbezpečí

"ystéme
vateľovi
~a, kedy
dľa ods.

lp, resp.

Žiadosti
lene ako
mene sú

Dodávateľovi

môže

účtovných

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku
Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho
zákonníka,
c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
d)

započítanie daňového

e)

započítanie pohľadávok

rovnosť

olu na

dokladov

pohľadávku voči Prijímateľovi

ažných
lehote,
:álnosť,

účtovných

dokladov postuprnKovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil
tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj
"Občiansky zákonník"),

a) úhrada

tovateľ

aavkov.
l platbu

účely

tejto Zmluvy sa za úhradu
považovať aj:
Na

nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi
(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 56312009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj "daňový poriadok"),
Dodávatel'a a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581
zákonníka,
resp.
§ 358 - 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Občianskeho
zákonruK v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Obchodný zákonník").

18. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade
s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti
o platbu predloži doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na
postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje
a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie
účtovných dokladov postupníkovi.
19. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného
práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímatel'ovi v súlade s § 151 a - 151 me
Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloži
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doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu
overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa)
potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
20. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu
rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží
doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonatel'né
rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou
disponuje a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné
uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči
Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku,
Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce
započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditel'stva SR
o započítani).

21. V prípade

započítania

daňového

a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581
zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ
v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie

22. V prípade

započítania pohľadávok Dodávateľa

Občianskeho

pohľadávok.

23. Ustanovenia tohto čl. sa nevzťahujú na Prijimatel'ov, ktorí by sa prí aplikácii
niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými
právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnerú niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov apod.). Ustanovenia tohto čl. sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku
na vyplatenie NFP alebo jeho časti.
Článok 17

UCHOVÁVANlE DOKUME TOV

Prijímateľ je

povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.augusta 2020 a do
tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle čl. 12
VZP. Stanovená doba do 31.augusta 2020 môže byť automaticky predlžená (t.j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe
oznánlenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené
v čl. 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
Článok 18

I.

ZMENA VZP

Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopíňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo
doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so
zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písonmej akceptácii alebo
konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych
úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP.
Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích
správ Poskytovatel'ovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od
Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovatel'om
a Prijímatel'om spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
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2.

V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímater oprávnený
odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto
skutočnosti Poskytovateľovi.

3.

Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou vodseku I. a 2. tohto
dotknuté ustanovenia čl. 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.
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čl.

VZP nie sú

