
 
ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINAN NÉHO   PRÍSPEVKU 

. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02 
 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN NÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 
pod a § 269 ods. 2 zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pod a 
§ 25 zákona . 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investi ných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona . 357/2015 Z. z. o finan nej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a pod a § 20 ods. 2 zákona . 523/2004 Z. z. 
o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ( alej len „zákon o rozpo tových pravidlách“) medzi: 

 
Poskytovate om 

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
sídlo: Námestie udovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 
I O: 42 181 810 
DI : 2023106679 
konajúci: Ing. László Sólymos, minister 
 

v zastúpení 
názov: Slovenská agentúra životného prostredia 
sídlo: Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica 
I O: 00 626 031 
konajúci: Ing. Martin Lakanda, generálny riadite  
 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní asti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovate ským orgánom . 22/2015/5.1 zo d a 13. apríla 2015 
poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia 
 Sekcia fondov EÚ 
 Karloveská 2 
 841 04 Bratislava 4 
 
( alej len „Poskytovate “) 
 

a 
 
Prijímate om 

názov: Obec Ve ké Ludince 
sídlo: Ve ké Ludince 136, 935 65 Ve ké Ludince 
zapísaný v: - 
I O: 00 307 637 
DI : 2021023730 
konajúci: Bc. Zita Cseri, starostka  
 
poštová adresa: Ve ké Ludince 136, 935 65 Ve ké Ludince 
 
( alej len „Prijímate “) 

 



(Poskytovate  a Prijímate  sa pre ú ely tejto Zmluvy ozna ujú alej spolo ne aj ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

Preambula 

(A) D a 21. marca 2016 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi 1. Udržate né využívanie 
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investi nej 
priority 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cie om splni  požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokry  potreby, ktoré lenské štáty špecifikovali v súvislosti 
s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, špecifického cie a 1.1.1 Zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 
podpora predchádzania vzniku odpadov Opera ného programu Kvalita životného prostredia 
( alej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a 
predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP ( alej len „žiadosti o NFP“); 

(B) D a 30.5.2016 bola doru ená Žiados  o NFP Poskytovate ovi, v dôsledku oho za alo konanie 
o žiadosti o NFP. Žiados  o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom                        
NFP310010A909 d a 17.6.2016. 

(C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o 
NFP pod a § 19 ods. 8 zákona . 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych 
a investi ných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
( alej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) zo d a 10.11.2016. 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré 
sú uvedené v lánku 1 prílohy . 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 
podmienky ( alej ako „VZP“). Definície uvedené v l. 1 VZP sa rovnako vz ahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy. 

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa ozna uje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímate om a Poskytovate om pod a právnych 
predpisov uvedených v záhlaví ozna enia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení 
žiadosti o NFP pod a § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo d a 10.11.2016. Pre úplnos  sa uvádza, 
že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým za iato ným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva 
bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria 
neoddelite nú sú as  Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto lánku, lánku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s ve kým za iato ným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementa ných nariadeniach majú taký 
istý význam, ke  sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má 
prednos  definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s ve kým za iato ným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten 
istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pri om ich význam sa zachováva aj v prípade, 
ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým 
za iato ným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom ísle zah ajú aj množné íslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zah ajú aj iný rod; 



(iii) iba ako osoby zah a firmy a spolo nosti a naopak; 

(d) akýko vek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 
Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúko vek ich zmenu, 
t.j. použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre vä šiu preh adnos  Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri 
výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka sú as ou zmluvy sú Všeobecné 
zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných 
strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho erpaní, riešenie 
Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj alšie otázky, 
ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknú  pri poskytovaní NFP pod a Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Akáko vek povinnos  vyplývajúca pre ktorúko vek Zmluvnú stranu 
zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo 
v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných 
podmienkach, má prednos  úprava obsiahnutá v tejto zmluve. 

2. PREDMET A Ú EL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 
Poskytovate om a Prijímate om pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovate a Prijímate ovi 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu  : Zberný dvor odpadu Ve ké Ludince 

Kód projektu v ITMS2014+ : 310011A909 

Miesto realizácie projektu : obec Ve ké Ludince 

 Výzva - kód Výzvy  : OPKZP-PO1-SC111-2016-10 

 Použitý systém financovania : predfinancovanie, refundácia 

( alej ako „Projekt“). 

2.2 Ú elom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímate a, a to 
poskytnutím NFP v rámci: 

Opera ný program: Kvalita životného prostredia 

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond 

Prioritná os: 1. Udržate né využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 
rozvoja  environmentálnej infraštruktúry 

 

Investi ná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cie om 
splni  požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokry  
potreby, ktoré lenské štáty špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

 
Špecifický cie : 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním 

na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku  odpadov 

na dosiahnutie cie a Projektu: naplnenie Merate ných ukazovate ov Projektu definovaných 
v Prílohe . 2 zmluvy, a to pod a asu plnenia Merate ného 



ukazovate a bu  k dátumu Ukon enia realizácie hlavných 
aktivít Projektu alebo po Ukon ení realizácie hlavných aktivít 
Projektu a ich následné udržanie po as Obdobia Udržate nosti 
projektu v súlade s podmienkami uvedenými v lánku 71 
všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovate  sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímate ovi 
za ú elom uvedeným v ods. 2.2 tohto lánku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom 
a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
Systémom finan ného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí 
NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými 
a ú innými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímate  sa zaväzuje prija  poskytnutý NFP, použi  ho v súlade s podmienkami stanovenými 
v Zmluve o poskytnutí NFP a jej ú elom a realizova  všetky Aktivity Projektu tak, aby bol 
dosiahnutý cie  Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a V as, a to 
najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície 
pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v lánku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cie a 
Projektu pod a odseku 2.2 tohto lánku zmluvy je Prijímate  povinný udeli  alebo zabezpe i  
udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merate ných 
ukazovate ov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom 
pod a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informa ného systému 
tretej osoby. 

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovate  uviedol v príslušnej Výzve, musia by  
splnené aj po as platnosti a ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 
poskytnutia príspevku pod a prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP 
a Prijímate  je povinný vráti  NFP alebo jeho as  v súlade s lánkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovate om nevyplýva vo vz ahu k jednotlivým podmienkam 
poskytnutia príspevku iný postup. 

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 
rozpo tu SR, v dôsledku oho musia by  finan né prostriedky tvoriace NFP vynaložené: 
a) v súlade so zásadou riadneho finan ného hospodárenia v zmysle l. 30 Nariadenia 966/2012, 
b) hospodárne, efektívne, ú inne a ú elne, 
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpo tového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpo tových pravidlách. 
Poskytovate  je oprávnený prija  osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 
podmienok pod a písm. a) až c) tohto odseku vo vz ahu k výdavkom v rámci Projektu a v leni  
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovate  vykonáva v súvislosti s Projektom 
od nadobudnutia ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou 
Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej 
finan nej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skon enia Udržate nosti Projektu. 
Ak Prijímate  poruší zásadu alebo pravidlá pod a písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vráti  
NFP alebo jeho as  v súlade s l. 10 VZP. 

2.7 Prijímate  je povinný zdrža  sa vykonania akéhoko vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
právneho vz ahu s tre ou osobou, ktorým by došlo k porušeniu lánku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s oh adom na skuto nos , že poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov. 

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímate ovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
akéko vek povinnosti, ktoré je povinný plni  vo i Poskytovate ovi, bude ich plnenie adresova  



vo i SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, 
ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímate ovi bude vyplýva  iná inštrukcia. 

2.9 Poskytovate  sa zaväzuje využíva  dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlu ne 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, 
ktorí sú viazaní záväzkom ml anlivosti, ím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 
poskytovania informácií povinnými osobami. 

2.10 NFP nemožno poskytnú  Prijímate ovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený 
trest zákazu prijíma  dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijíma  pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu ú asti vo verejnom obstarávaní pod a § 
17 až 19 zák. . 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak v ase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku pod a prvej vety 
už bol NFP alebo jeho as  Prijímate ovi vyplatený, Poskytovate  má právo odstúpi  od zmluvy 
pre podstatné porušenie zmluvy Prijímate om pod a lánku 9 VZP a Prijímate  je povinný vráti  
NFP alebo jeho as  v súlade s lánkom 10 VZP. 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovate  a Prijímate  sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem 
na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 647 907,94 EUR (slovom 
šes stoštyridsa sedemtisíc devä stosedem celých devä desiatštyri stotín eur), 

b) Neuplat uje sa, 

c) Poskytovate  poskytne Prijímate ovi NFP maximálne do výšky 615 512,54 EUR (slovom: 
šes stopätnás tisíc pä stodvanás  celých pä desiatštyri stotín euro), o predstavuje 10 % z 
Celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít 
Projektu pod a ods. 3.1 písm. a) tohto lánku zmluvy, 

d) Prijímate  vyhlasuje, že: 

(i) má zabezpe ené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: pä  percent), o 
predstavuje sumu 32 395,40 EUR (slovom: tridsa dvatisíc tristodevä desiatpä  celých 
štyridsa  stotín eur) z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce 
príjem na Realizáciu aktivít Projektu pod a ods. 3.1 písm. a) po zoh adnení finan nej 
medzery a 

(ii) má zabezpe ené alšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov 
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpo tu 
na spolufinancovanie v dôsledku výpo tu finan nej medzery, 

(iii) zabezpe í zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu 
a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. c) tohto lánku zmluvy nesmie by  prekro ená. 
Výnimkou je, ak k prekro eniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovate a, v dôsledku 
ktorých môže by  odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej 
v ods. 3.1 písm. c) tohto lánku. Prijímate  sú asne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu 
asti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skuto ne uhradená Prijímate ovi, závisí od výsledkov 

Prijímate om vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej 
úpravy rozpo tu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s oh adom na pravidlá 



posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, ú elnosti a ú innosti výdavkov, ako aj od splnenia 
ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.3 Poskytovate  poskytuje NFP Prijímate ovi výlu ne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP, 
b) právnymi predpismi SR, 
c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie, 
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finan ného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 
e) schváleným opera ným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, 

vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady 
Zverejnené, 

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímate a 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 
dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímate  sa zaväzuje použi  NFP výlu ne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych 
predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto lánku. 

3.5. Prijímate  sa zaväzuje, že nebude požadova  dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 
na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 
predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinacovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 
iných rozpo tových kapitol štátneho rozpo tu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 
alebo zdrojov EÚ. Prijímate  je povinný dodrža  pravidlá krížového financovania uvedené 
v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je 
Poskytovate  oprávnený žiada  od Prijímate a vrátenie NFP alebo jeho asti a Prijímate  je 
povinný vráti  NFP alebo jeho as  v súlade s lánkom 10 VZP. 

3.6. Prijímate  berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho as  je finan ným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpo tu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finan ných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finan nej disciplíny sa vz ahuje režim 
upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä 
v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpo tových pravidlách a v zákone o finan nej kontrole 
a audite). Prijímate  sa sú asne zaväzuje po as platnosti a ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
dodržiava  všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto lánku. 

3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto lánku nie je dotknuté právo Poskytovate a alebo iného oprávneného 
orgánu (certifika ný orgán, orgán auditu) vykona  finan nú opravu v zmysle lánku 143 
všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplat uje sa. 

3.9. Vzh adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP pod a Zmluvy o poskytnutí NFP 
nepodlieha uplat ovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímate  zmení charakter Aktivít alebo 
bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonáva  akéko vek úkony, v dôsledku ktorých 
by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnite nými na Projekt, je povinný vráti  alebo 
vymôc  vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, 
v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. 
Prijímate  je sú asne povinný vráti  NFP alebo jeho as  v dôsledku porušenia povinnosti pod a 



druhej vety tohto odseku v súlade s l. 10 VZP. Povinnosti Prijímate a uvedené v lánku 6 ods. 5 
VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORU OVANIE 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 
NFP si pre svoju záväznos  vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 
uvádza  ITMS kód Projektu a názov Projektu pod a lánku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používa  poštové adresy uvedené 
v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade 
s lánkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude 
uskuto ova  najmä prostredníctvom doporu eného doru ovania zásielok alebo oby ajného 
doru ovania poštou. 

4.2 Zmluvné strany sa alej zaväzujú používa  ako podporný spôsob k písomnej komunikácii sú asne 
aj ITMS2014+, ak Poskytovate  neur í pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné 
strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v lánku 122 ods. 3 všeobecného 
nariadenia a § 60 ods. 7 zákona . 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia 
medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou 
o poskytnutí NFP prebieha  v elektronickej forme. Prijímate  súhlasí s tým, aby po splnení 
všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného 
spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovate  vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, 
ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovate  môže ur i , že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude 
prebieha  elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zárove  môže ur i  aj podmienky 
takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímate  povinný uvádza  ITMS 
kód Projektu a názov Projektu pod a lánku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zárove  dohodli 
ako mimoriadny spôsob doru ovania písomných zásielok doru ovanie osobne alebo 
prostredníctvom kuriéra; takéto doru enie Poskytovate ovi je možné výlu ne v úradných 
hodinách podate ne Poskytovate a zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiados  alebo iný dokument ( alej ako „písomnos “) zasielaný druhej 
Zmluvnej strane v písomnej forme pod a Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu 
iastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly pod a lánku 12 ods. 2 VZP, sa považuje 

pre ú ely Zmluvy o poskytnutí NFP za doru enú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany 
na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnos  
neprevzal, pri om za de  doru enia písomnosti sa považuje de , v ktorý došlo k: 

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

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzia  písomnos  doru ovanú poštou 
alebo osobným doru ením, 

c) vráteniu písomnosti odosielate ovi, v prípade vrátenia zásielky spä  (bez oh adu na prípadnú 
poznámku „adresát neznámy“). 

4.5 Návrh iastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle lánku 12 ods. 2 VZP 
zasielaný Prijímate ovi v písomnej forme sa považuje pre ú ely Zmluvy o poskytnutí NFP 
za doru ený v súlade s pravidlami doru ovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 
. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne 

dohodli, že návrh iastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doru ovaný 
doporu enou zásielkou s doru enkou s ur enou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni. 

4.6 Zásielky doru ované elektronicky budú považované za doru ené momentom, kedy bude 
elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 



elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, 
ktorá je odosielate om príde potvrdenie o úspešnom doru ení zásielky; ak nie je objektívne 
z technických dôvodov možné nastavi  automatické potvrdenie o úspešnom doru ení zásielky, 
ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka 
doru ovaná elektronicky bude považovaná za doru enú momentom odoslania elektronickej 
správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoru ení 
elektronickej správy. Za ú elom realizácie doru ovania prostredníctvom elektronickej pošty 
alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú: 

a) vzájomne si písomne oznámi  svoje emailové adresy, resp. faxové ísla, ktoré budú v rámci 
tejto formy komunikácie záväzne používa , 

b) vzájomne si písomne oznámi  všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doru ovania, 

c) zabezpe i  nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude sp a  všetky 
parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doru enia elektronickej správy, 
vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, 
Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej 
strane, v dôsledku oho sa na u bude aplikova  výnimka z pravidla o momente doru enia 
uvedená za bodko iarkou v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímate  je zodpovedný za riadne ozna enie poštovej schránky na ú ely písomnej komunikácie 
Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebieha  v slovenskom jazyku. 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímate  sa zaväzuje predklada  Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za devä  kalendárnych 
mesiacov po as Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finan nej 
realizácie Projektu. Žiados  o platbu môže Prijímate  prvý raz poda  najskôr po Za atí realizácie 
hlavných aktivít Projektu. Žiados  o platbu (s príznakom závere ná) Prijímate  predloží najneskôr 
do troch mesiacov po Ukon ení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované 
podporné Aktivity. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovate  nebude povinný poskytova  plnenie pod a Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímate  nepreukáže spôsobom požadovaným 
Poskytovate om, splnenie všetkých nasledovných skuto ností: 

a) Vznik platného zabezpe enia poh adávky (aj budúcej) Poskytovate a vo i Prijímate ovi, 
ktorá by mu mohla vzniknú  zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpe enia bude 
sp a  podmienky uvedené v lánku 13 ods. 1VZP. Zabezpe enie sa vykoná využitím 
niektorého zo zabezpe ovacích inštitútov pod a slovenského právneho poriadku, ktorý bude 
Poskytovate  akceptova , prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovate a 
za splnenia podmienok uvedených v lánku 13 ods. 1a VZP alebo iným vhodným 
zabezpe ovacím prostriedkom. Ponúknuté zabezpe enie, ktoré sp a všetky podmienky 
uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovate né na ponúknuté 
zabezpe enie v zmysle lánku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovate  odmietnu  iba v prípade, 
ak ide o zabezpe ovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovate  vyhlásil, že ho nebude 
akceptova , alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpe enie v celej 
alebo v iasto nej výške nie je možné akceptova  a Poskytovate  tento dôvod oznámi 
Prijímate ovi.  

b) Zrealizovanie VO pod a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
pod a podmienok ur ených Poskytovate om a stanovených v Právnych dokumentoch 



v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevz ahuje zákon 
o VO, pri om Prijímate  vyslovene súhlasí s tým, že bude postupova  spôsobom 
stanoveným zákonom o VO, inými uplatnite nými právnymi predpismi SR a Právnymi 
dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vyda  Poskytovate . 

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 
Poskytovate a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v lánku 13 ods. 2 VZP. 

d) Preukázanie disponovania s dostato nými finan nými prostriedkami na zrealizovanie 
Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu 
a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu pod a podmienok stanovených 
Poskytovate om; uvedená podmienka sa v prípade Prijímate ov, ktorí sú verejnoprávnymi 
orgánmi, preukazuje tým, že výdavky pod a tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpo te 
Prijímate a na aktuálne rozpo tové obdobie a v návrhu rozpo tu na nasledujúce rozpo tové 
obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existova  pod a aplikovate ných právnych 
predpisov a sú asne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zria ovate a 
Prijímate a alebo subjektu, na ktorého rozpo et je Prijímate  napojený finan nými vz ahmi. 

e) Preukázanie výšky zostatku poh adávky Financujúcej banky vz ahujúcej sa k rovnakému 
zálohu pre Poskytovate a a Financujúcu banku pod a l. 13 ods. 1 písm. h) bod ii (3). VZP 
aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie 
zálohovej platby, refundácia). 

5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímate  vyhlasuje, že predlžuje 
preml aciu dobu na prípadné nároky Poskytovate a týkajúce sa: 
a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho asti alebo 
b) krátenia NFP alebo jeho asti, 

a to na 10 rokov od doby, kedy preml acia doba za ala plynú  po prvý raz. 

5.4 Ak pod a Zmluvy o poskytnutí NFP ude uje Poskytovate  súhlas týkajúci sa Prijímate a alebo 
Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímate  
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak. 

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu 
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímate om Dodávate ovi, spôsob a lehoty 
dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímate om 
a Dodávate om, pri om tieto nesmú by  v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovate om 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príru ke pre Prijímate a). 

5.6 Neuplat uje sa. 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímate  je povinný oznámi  Poskytovate ovi všetky zmeny alebo skuto nosti, ktoré majú 
negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cie a Projektu 
v zmysle lánku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmko vek spôsobom týkajú alebo môžu týka  
neplnenia povinností Prijímate a zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania 
cie a Projektu v zmysle lánku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnos  sa uplatní aj 
v prípade, ak má Prijímate  o i len pochybnos  o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cie a Projektu pod a lánku 2 odsek 2.2 
zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnos  je Prijímate  povinný plni  Bezodkladne potom, ako 
sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skuto ností pod a prvej alebo druhej vety tohto 
odseku. Sú asne je Poskytovate  oprávnený požadova  od Prijímate a poskytnutie vysvetlení, 



informácií, Dokumentácie alebo iného druhu sú innosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné 
pre preskúmanie akejko vek záležitosti súvisiacej s Projektom. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
s oh adom na hospodárnos  a efektívnos  zmenového procesu, avšak aj s oh adom 
na skuto nos , že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverej ovanou zmluvou v zmysle § 5a 
zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ( alej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“): 

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia 
s platným znením všeobecného nariadenia, Implementa ných nariadení, Nariadení 
k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF 
a Systému finan ného riadenia sa vykoná vo forme písomného a o íslovaného dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR 
alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa na  prihliada  
a postupuje sa pod a l. 7 ods. 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 
nariadenia, Implementa ných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov 
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finan ného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme 
písomného a o íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 
Poskytovate a, ktoré zašle Prijímate ovi elektronicky, spolu s odkazom na íslo, pod ktorým 
sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doru ením oznámenia 
dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v asti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 
pod a tohto písm. b). 

c) Formálna zmena spo ívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena ísla ú tu 
ur eného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vz ahu k Zmluve o poskytnutí NFP 
iba deklaratórny ú inok) alebo zmena v subjekte Poskytovate a, ku ktorej dôjde na základe 
všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnos  vyžaduje 
zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná 
strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v l. 4 zmluvy a premietne sa 
do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Sú as ou oznámenia sú 
doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, 
rozhodnutie Prijímate a, odkaz na príslušný právny predpis a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto lánku zmluvy, 
alebo ich Poskytovate  pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímate  je povinný bezodkladne oznámi  Poskytovate ovi spôsobom 
dohodnutým v l. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiada  o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento ú el vydal Poskytovate  a ktorý sa 
využije pre významnejšie zmeny pod a písm. e) tohto odseku. 

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímate  oznámil Poskytovate ovi pod a tohto písm. d) ako 
menej významnú zmenu, nie je pod a odôvodneného stanoviska Poskytovate a menej 
významnou zmenou, Poskytovate  je oprávnený neakceptova  oznámenie Prijímate a, ak 
toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímate ovi oznámi Bezodkladne po doru ení 
oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovate  neakceptuje oznámenie Prijímate a 
pod a predchádzajúcej vety, Prijímate  je povinný postupova  pri zmene Zmluvy 
o poskytnutí NFP iba pod a písm. e) tohto odseku. 



Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa pod a tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa 
nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie 
ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä: 

(i) omeškanie Prijímate a so Za atím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe . 2 zmluvy, 

(ii) zníženie cie ovej hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu o 5 % alebo menej oproti 
výške cie ovej hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu, ktorá bola schválená 
v Žiadosti o NFP; 

(iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vz ahu k Projektu, ktorá 
nemá vplyv na rozpo et Projektu, cie ovú hodnotu Merate ných ukazovate ov Projektu 
ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej 
dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne), 

(iv) ak pre erpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekro í 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekro enia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie ma  za následok 
zvýšenie výdavkov ur ených na Podporné aktivity projektu, 

(v) odchýlky v rozpo te Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlu ne v prípade, 
ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv 
na dosiahnutie cie a Projektu definovaného v lánku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy, 

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto 
odseku, sú významnejšími zmenami Projektu ( alej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto 
je možné vykona  len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne o íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiados  Prijímate a o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovate ovi na formulári, ktorý pre tento ú el vydal 
Poskytovate . Zmluva o poskytnutí NFP v tomto lánku 6 zmluvy stanovuje, kedy je 
Prijímate  oprávnený poda  žiados  o zmenu aj po uskuto není významnejšej zmeny (ods. 
6.10 tohto lánku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobi  pred vykonaním samotnej 
významnejšej zmeny (zmeny pod a ods. 6.3 tohto lánku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí 
NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v l. 1 ods. 3 VZP, Prijímate  oznamuje 
Poskytovate ovi Bezodkladne. Bez oh adu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny 
Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a sú asne je vznik Podstatnej 
zmeny Projektu vždy spojený s povinnos ou Prijímate a vráti  NFP alebo jeho as  v súlade 
s l. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, po as ktorého došlo k porušeniu 
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny pod a ods. 6.2 písm. e) tohto lánku, na ktorý sa nevz ahuje 
postup uvedený v ods. 6.10 tohto lánku, je Prijímate  povinný požiada  o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa 
požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skuto nosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvráti , to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spo ívajúcu 
najmä v zmene: 

a) miesta realizácie Projektu, 



b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh sú asne aj Predmetom 
Projektu, 

c) Merate ných ukazovate ov Projektu, ak ide o zníženie cie ovej hodnoty o viac ako 5 % 
oproti výške cie ovej hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu, ktorá bola schválená 
v Žiadosti o NFP, 

d) týkajúcej sa Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímate  neza ne s Realizáciou 
hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe . 2 zmluvy, 

e) týkajúcej sa za atia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním neza ne 
do 3 mesiacov od ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) týkajúcej sa pred ženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 
z Prílohy . 2 zmluvy, 

g) po tu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie 
aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít 
Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merate ných ukazovate ov Projektu 
v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpo tu Projektu pri zachovaní podmienky 
neprekro enia maximálnej výšky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle lánku 6 ods. 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímate om, 

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímate a pod a lánku 2 ods. 4 VZP, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu. 

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváli  v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovate  zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skuto nos  vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto lánku. 

6.5 V prípade zmeny pod a odseku 6.3 písm. a) a b) tohto lánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené 
vo Výzve; uvedené sa nevz ahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je sú asne aj Predmetom 
Projektu. alšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplýva  
z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej asti definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v lánku 1 ods. 3 VZP. 

6.6 V prípade Merate ných ukazovate ov Projektu (zmeny pod a odseku 6.3 písm. c) tohto lánku) 
sa samostatne posudzujú zmeny v Merate ných ukazovate och Projektu s príznakom 
a v Merate ných ukazovate och Projektu bez príznaku, a to nasledovne: 

a) V prípade Merate ných ukazovate ov Projektu s príznakom Poskytovate  pri posudzovaní 
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovate ov z h adiska 
identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 
a predložených dokumentov preukazujúcich skuto nos , že nedosiahnutie cie ových hodnôt 
Merate ných ukazovate ov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímate  
objektívne nemohol ovplyvni . Poskytovate  je oprávnený v jednotlivom prípade tohto 
druhu Merate ného ukazovate a Projektu schváli  zníženie jeho cie ovej hodnoty v riadne 



odôvodnených prípadoch, pri om cie ová hodnota nesmie klesnú  pod hranicu 50 % jeho 
výšky, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie cie ovej hodnoty 
jednotlivého Merate ného ukazovate a Projektu s príznakom o viac ako 50 % oproti výške, 
ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, môže predstavova  Podstatnú zmenu 
Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto lánku a vyvoláva  právne následky 
uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto lánku. 

 Vo vz ahu k finan nému plneniu má Poskytovate  právo zníži  výšku poskytovaného NFP 
primerane k zníženiu cie ovej hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu pri dodržaní 
minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to 
vo vz ahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merate ného 
ukazovate a Projektu s príznakom v zmysle l. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykona  
zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu. 

b) Merate né ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z h adiska dosiahnutia ich cie ovej 
hodnoty. Poskytovate  je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merate ného 
ukazovate a Projektu schváli  zníženie jeho cie ovej hodnoty v riadne odôvodnených 
prípadoch, pri om cie ová hodnota nesmie klesnú  pod hranicu 80 % jeho výšky, ktorá bola 
uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie cie ovej hodnoty jednotlivého Merate ného 
ukazovate a Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená 
v Schválenej žiadosti o NFP, môže predstavova  Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov 
uvedených v odseku 6.7 tohto lánku a vyvoláva  právne následky uvedené v odseku 6.2 
písm. f) tohto lánku. 

 Vo vz ahu k finan nému plneniu Poskytovate  zníži výšku poskytovaného NFP s oh adom 
na zníženie cie ovej hodnoty Merate ného ukazovate a Projektu bez príznaku nad rámec 
akceptovate nej miery zníženia, vo vz ahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza 
k dosiahnutiu znižovaného Merate ného ukazovate a Projektu bez príznaku v zmysle l. 10 
ods. 1 písm. j) VZP a vykona  zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity 
projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merate ného ukazovate a 
Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cie ovej hodnoty Merate ného 
ukazovate a Projektu po zapo ítaní úrovne plnenia ostatných Merate ných ukazovate ov 
Projektu, bez oh adu na to, o ktorý druh Merate ného ukazovate a Projektu ide. 

6.7 V prípade zmeny pod a odseku 6.3 písm. g) tohto lánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa innos , na ktorú sa má NFP 
poskytnú  po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cie a v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny 
cie , alebo sa dosiahne iný cie  ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v ase schválenia Žiadosti o NFP a v ase 
po uskuto není zmeny), alebo sa dosiahne cie  Projektu len iasto ne. Na dosiahnutie cie a 
Projektu môže ma  významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funk ná zmena. Zmena sa 
posudzuje aj z h adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený 
a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z h adiska zmien fungovania Projektu v Období 
Udržate nosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu innosti alebo podmienky jej 
vykonávania, má ur itý rozsah, ktorý možno považova  za významný a takýmto významným 
spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cie a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena 
bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. alšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu 
v tomto prípade môžu vyplýva  z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch 
v zmysle úvodnej asti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v lánku 1 ods. 3 VZP. 



6.8 V prípade, ak Prijímate  vo vz ahu k povinnosti požiada  o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 
pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Za atia realizácie hlavných aktivít Projektu 
uvedeného v Prílohe . 2 zmluvy pod a odseku 6.3 písm. d) tohto lánku: 

a) porušil uvedenú povinnos , teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímate a vyplývajúcich pre neho 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

b) neporušil uvedenú povinnos , Poskytovate  mu poskytne dodato nú lehotu nie kratšiu ako 
20 dní na Za atie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodato nej lehote nie je 
Poskytovate ovi doru ené Hlásenie o za atí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého 
nepochybne vyplýva, že Prijímate  za al Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto 
opomenutie Prijímate a predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre 
neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
pod a odseku 6.3 písm. f) tohto lánku) platia nasledovné pravidlá, ím však nie sú dotknuté 
ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa asového aspektu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v lánkoch 8 a 9 VZP): 

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné pred ži  nad rámec maximálnej 
doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v l. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnu  
31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov 
je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžova  
na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímate a. 

b) Ak Prijímate  nepožiada o pred ženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v ase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do schválenia žiadosti o pred ženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 
dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej pred ženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje po as 
obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukon enia realizácie hlavných 
aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu. 

c) Poskytovate  neschváli pred ženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnos  je nepochybná a ktoré predložil Prijímate  
v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracova  Poskytovate  pre ú ely posúdenia 
takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej 
doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v l. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná 
na Ukon enie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné 
porušenie povinností Prijímate a vyplývajúce pre neho z lánku 2 ods. 2.4 zmluvy a l. 9 
ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi pod a prvej vety tohto písm. 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. 

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto lánku, v prípade významnejších 
zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto lánku, je Prijímate  povinný požiada  o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá 
zah a aspo  niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté 
povinnosti Prijímate a vyplývajúce mu zo zákona o finan nej kontrole a audite týkajúce sa 
vykonávania základnej finan nej kontroly, ak sa na neho povinnos  vykonávania základnej 



finan nej kontroly vz ahuje. Oprávnenos  výdavkov podlieha kontrole pod a zákona o finan nej 
kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predloži  žiados  
o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto lánku, budú všetky 
výdavky, ku ktorým sa vz ahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiados  
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vz ahuje 
na nasledovné prípady významnejších zmien: 
a) Akejko vek odchýlky v rozpo te Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, 

ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 
cie a Projektu definovaného v lánku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu pod a 
ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto lánku, ktorá má vplyv na rozpo et Projektu. Sú as ou 
žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho 
sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovate , aj nasledovné informácie/údaje: 
(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpo te 

Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve 
medzi Prijímate om a Dodávate om a s ustanovením § 10a zákona o VO, 

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpo te 
Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak 
nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému 
stavu Projektu, 

(iii) v prípade vypustenia ur itého vecného plnenia, v dôsledku oho sa navrhuje 
zníži  Rozpo et Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
konkrétne s oh adom na naplnenie podmienok pod a písm. c) z definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v lánku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo 
podmienky realizácie Projektu). 

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradi  pod 
skôr uvedený režim zmien, bez oh adu na to, i svojím obsahom alebo charakterom 
predstavujú významnejšiu zmenu. 

6.11 Žiados  o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP pod a odseku 6.3 a/alebo 
odseku 6.10 tohto lánku musí by  riadne odôvodnená a musí obsahova  informácie/údaje, ktoré 
stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovate  bez alšieho posudzovania zamietne. 
Poskytovate  nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímate a o zmenu vyhovie , avšak rovnako 
nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprie  v prípade, ak žiados  o zmenu sp a 
všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného 
usmernenia k zmenám, ktoré môže vyda  a Zverejni  Poskytovate  na svojom webovom sídle. 

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto lánku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovate  v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímate ovi. 

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovate  a ktoré nie sú osobitne riešené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto lánku zmluvy), sa vykonajú na základe 
písomného, o íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovate  môže obsah zmeny 
vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikova  s Prijímate om a následne dohodnuté 
znenie zapracova  do návrhu písomného a o íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 
alebo priamo pripravi  návrh písomného a o íslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 
a zasla  ho na odsúhlasenie Prijímate ovi. 

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v lánku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto lánku 6 
dotknutá. 



6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 
finan ného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímate a vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímate a záväzné, a to d om ich Zverejnenia. 

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 
NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku 
Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok. 

7. ZÁVERE NÉ USTANOVENIA 

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnos  d om neskoršieho podpisu Zmluvných strán 
a ú innos  v súlade s § 47a ods. 2 Ob ianskeho zákonníka nadobúda d om nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia Poskytovate om v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovate  aj Prijímate  sú 
obaja povinnými osobami pod a zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade 
pre nadobudnutie ú innosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP Poskytovate om. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP zabezpe í Poskytovate  a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 
informuje Prijímate a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a ú innosti pod a tohto odseku 7.1 sa 
rovnako vz ahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu ur itú a jej platnos  a ú innos  kon í schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímate  povinný predloži  Poskytovate ovi 
v súlade s ustanovením lánku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevz ahuje povinnos  
predkladania Následných monitorovacích správ, kon í platnos  a ú innos  Zmluvy o poskytnutí 
NFP Finan ným ukon ením Projektu, s výnimkou: 

a) lánku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnos  a ú innos  kon í 31. decembra 2028 alebo 
po tomto dátume vysporiadaním finan ných vz ahov medzi Poskytovate om a Prijímate om 
na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028; 

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sank ný charakter pre prípad 
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímate a (z lánkov 10, 12 a 19 VZP), 
s výnimkou zmluvnej pokuty, pri om ich platnos  a ú innos  kon í s platnos ou 
a ú innos ou predmetných lánkov; 

c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnos  
a ú innos  lánku 10 a lánku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. 
c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty: 

(i)  platnos  a ú innos  lánku 19 VZP kon í uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 
Následnej monitorovacej správy a 

(ii) platnos  a ú innos  lánku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 
pomoci kon í uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej 
správy. 

Platnos  a ú innos  Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 
a) až c) tohto odseku sa pred ži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovate a Prijímate ovi) v prípade, ak 
nastanú skuto nosti uvedené v lánku 140 všeobecného nariadenia o as trvania týchto 
skuto ností. 

7.3 Ustanovením akéhoko vek zástupcu oprávneného kona  za Prijímate a nie je dotknutá 
zodpovednos  Prijímate a. Prijímate  môže menova  len jedného zástupcu, ktorým môže by  
fyzická alebo právnická osoba. 



7.4 Prijímate  vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 
oprávnenos  alebo oprávnenos  Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivos  tohto vyhlásenia Prijímate a sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate  je povinný vráti  NFP alebo jeho 
as  v súlade s lánkom 10 VZP. 

7.5 Prijímate  vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovate ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú ú inné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivos  tohto vyhlásenia 
Prijímate a sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate  je povinný 
vráti  NFP alebo jeho as  v súlade s lánkom 10 VZP. 

7.6 Ak sa akéko vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 
s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnos  celej Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 
v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradi  neplatné zmluvné 
ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby 
zostal zachovaný ú el Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

7.7 Ak záväzkový vz ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovate om 
a Prijímate om, s oh adom na ich právne postavenie, nespadá pod vz ahy uvedené v § 261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali vo bu práva pod a § 262 ods. 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vz ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
sa bude riadi  Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia ozna enia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
vrátane sporov o jej platnos , výklad alebo ukon enie Zmluvné strany prednostne riešia využitím 
ustanovení Obchodného zákonníka a alej pravidiel a zákonov uvedených v lánku 3 ods. 3.3 
a 3.6 tejto zmluvy, alej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 
vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov pod a Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnos , výklad alebo ukon enie, rieši  
na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky pod a právneho poriadku Slovenskej 
republiky. V prípade sporu sa bude postupova  pod a rovnopisu uloženého u Poskytovate a. 
S oh adom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. . 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov Poskytovate  ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými 
orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, 
ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal by  pod a uvedeného zákona 
alebo pod a osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pri om po uzavretí Zmluvy 
o poskytnutí NFP dostane Prijímate  1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovate . Uvedený 
po et rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vz ahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP. 

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne pre ítali, jej obsahu 
a právnym ú inkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostato ne slobodné, 
jasné, ur ité a zrozumite né, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

 



Prílohy: 

Príloha . 1 Všeobecné zmluvné podmienky 
Príloha . 2 Predmet podpory NFP 
Príloha . 3 Hlásenie o za atí realizácie hlavných aktivít Projektu 
Príloha . 4 Finan né opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 
Príloha . 5 Podrobný rozpo et Projektu 

 

Za Poskytovate a, v Banskej Bystrici, d a ..............: 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Martin Lakanda, generálny riadite  

Slovenská agentúra životného prostredia 

 

Za Prijímate a, vo Ve kých Ludinciach, d a .............. 

 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Bc. Zita Cseri, starostka 

Obec Ve ké Ludince  


