
      èíslo zmluvy: IROP-Z-302071BTP9-71-77

                                                                     

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINAN!NÉHO   PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá
pod¾a § 269 odsek 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov (ïalej 
len �Obchodný zákonník�), pod¾a §25 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych �trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskor�ích predpisov(ïalej len ako �zákon o príspevku z E�IF�) a pod¾a § 20 odsek 2 zákona è. 
523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon o rozpoètových pravidlách�) medzi:

Poskytovate"om
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky

sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava � mestská èas� Staré Mesto, 

Slovenská republika
po�tová adresa: Raèianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IÈO: 50349287

konajúci: Veronika Remi�ová, podpredsedníèka vlády SR a ministerka

v zastúpení:                   
názov:                  �ilinský samosprávny kraj
sídlo:                  Komenského 48, 011 09 �ilina
IÈO:                  37808427

konajúci:   Ing. Erika Jurinová, predsedníèka
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní èasti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovate¾ským orgánom zo dòa 05.02.2016

(ïalej len �Poskytovate"�) 
a

Prijímate"om
názov: Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin

IÈO: 53560922

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu �ilina, Oddiel: Sro, Vlo�ka èíslo
76445/L

konajúci: Ing. Ján Slamka, PhD., konate¾
IÈ DPH: SK2121408333

(ïalej len �Prijímate"�)

(Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa pre úèely tejto Zmluvy oznaèujú ïalej spoloène aj ako �Zmluvné 
strany� alebo jednotlivo �Zmluvná strana�)
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PREAMBULA 

 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie �iadostí o poskytnutie nenávratného 
finanèného príspevku (ïalej ako �NFP�), Poskytovate¾ overil podmienky poskytnutia 
príspevku a rozhodol o �iadosti o poskytnutie NFP predlo�enej Prijímate¾om (v postavení 
�iadate¾a) pod¾a § 57 zákona o príspevku z E�IF tak, �e vydal rozhodnutie o schválení 
�iadosti.  

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení �iadosti o poskytnutie NFP è. NFP302070BTP9 zo dòa 15.12.2022, 

v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku èoho je od 
momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vz�ah medzi Poskytovate¾om a Prijímate¾om 
vz�ahom súkromnoprávnym.  

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP vyu�íva pre zvý�enie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v èlánku 1 prílohy è. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú v�eobecné zmluvné 
podmienky (ïalej ako �VZP�). Definície uvedené v èlánku. 1 VZP sa rovnako vz�ahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ïal�ie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa oznaèuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskor�ích zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímate¾om a Poskytovate¾om pod¾a právnych 
predpisov uvedených v záhlaví oznaèenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o 

schválení �iadosti o poskytnutie NFP pod¾a § 57 zákona o príspevku z E�IF. Pre úplnos� sa 
uvádza, �e ak sa v texte uvádza �zmluva� s malým zaèiatoèným písmenom �z�, myslí sa tým táto 
zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje oznaèenie príloh zmluvy, kedy 
sa pou�íva slovné spojenie �prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP�, èo výluène pre tento prípad 
zahàòa aj modifikáciu obsahu pojmov pod¾a ods. 1.1 tohto èlánku. Prílohy uvedené v závere 
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelite¾nú súèas� Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto èlánku, èlánku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vy�aduje inak: 

(a) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom a pojmy definované vo v�eobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým E�IF a v Implementaèných nariadeniach majú 
taký istý význam, keï sú pou�ité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednos� definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s ve¾kým zaèiatoèným písmenom majú ten istý význam v celej 

Zmluve o poskytnutí NFP, prièom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa 
pou�ijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pou�ijú s malým 
zaèiatoèným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, �e ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom èísle zahàòajú aj mno�né èíslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahàòajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahàòajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýko¾vek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR 

alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia E�IF, odkazuje aj na akúko¾vek 
ich zmenu, t.j.  pou�ije sa v�dy v platnom znení; 
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(e) nadpisy slú�ia len pre väè�iu preh¾adnos� Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súèas�ou zmluvy sú VZP, v ktorých sa 
bli��ie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní 
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho èerpaní, rie�enie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, 
spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ïal�ie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 
mô�u vzniknú� pri poskytovaní NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP. Akáko¾vek povinnos� 
vyplývajúca pre ktorúko¾vek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola 
obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, 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 Poskytovate¾om a Prijímate¾om pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovate¾a 
Prijímate¾ovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej �iadosti o NFP: 

 

Názov projektu  :  Zlep�enie kvality vozidlového parku Dopravného      

   podniku mesta Martin, s.r.o.                                                  

Kód projektu v ITMS2014+ :  302071BTP9 

Miesto realizácie projektu :  mesto Martin  

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO7-SC71-2021-77 

 Pou�itý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

  

(ïalej ako �Projekt�). 

 

2.2 Úèelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímate¾a, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operaèný program: Integrovaný regionálny operaèný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ 

Prioritná os: 7 � REACT-EU 

Investièná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva 

�pecifický cie¾: 7.1 - Zvý�enie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
osobnej dopravy 

Schéma pomoci: neuplatòuje sa 

 

na dosiahnutie cie¾a Projektu: cie¾om Projektu je naplnenie Merate¾ných ukazovate¾ov 
Projektu definovaných v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí 
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NFP, a to pod¾a èasu plnenia Merate¾ného ukazovate¾a buï 

k dátumu Ukonèenia realizácie hlavných aktivít Projektu 
alebo po Ukonèení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich 

následné udr�anie poèas doby Udr�ate¾nosti projektu v súlade 
s podmienkami uvedenými v èlánku 71 v�eobecného 
nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP 

 

2.3 Poskytovate¾ sa zaväzuje, �e na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímate¾ovi 
za úèelom uvedeným v odseku 2.2 tohto èlánku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou �iados�ou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia E�IF, Systémov finanèného riadenia, v súlade so v�etkými 
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane 
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a úèinnými v�eobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímate¾ sa zaväzuje prija� poskytnutý NFP, pou�i� ho v súlade s podmienkami uvedenými v 

Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej úèelom a pod¾a podmienok vyplývajúcich z príslu�nej 
Výzvy, v súlade so Schválenou �iados�ou o NFP a súèasne sa zaväzuje realizova� v�etky 
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cie¾ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu 

zrealizované Riadne a Vèas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v èlánku 1 
odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cie¾a Projektu pod¾a odseku 2.2 tohto èlánku zmluvy je 

Prijímate¾ povinný udeli� alebo zabezpeèi� udelenie v�etkých potrebných súhlasov, ak plnenie 
jedného alebo viacerých Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý 
udelenie súhlasu vy�aduje. Súhlasom pod¾a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas 
s poskytovaním údajov z informaèného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovate¾ uviedol v príslu�nej Výzve, musia by� 
splnené aj poèas platnosti a úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Poru�enie podmienok 
poskytnutia príspevku pod¾a prvej vety je podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a 
Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovate¾om 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 �tátneho 
rozpoètu SR, v dôsledku èoho musia by� finanèné prostriedky tvoriace NFP vynalo�ené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finanèného hospodárenia v zmysle èlánku 33 Nariadenia 

2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, úèinne a úèelne,  

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpoètového hospodárenia s verejnými 
prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpoètových pravidlách verejnej 

správy.   

Poskytovate¾ je oprávnený prija� osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok pod¾a písmen a) a� c) tohto odseku vo vz�ahu k výdavkom v rámci Projektu 
a vèleni� ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovate¾ vykonáva v súvislosti s Projektom 

poèas úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného 
obstarávania (ïalej aj �VO�), s kontrolou �iadosti o platbu vykonávanou formou finanènej 
kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda a� do skonèenia Udr�ate¾nosti Projektu. Ak 

Prijímate¾ poru�í zásadu alebo pravidlá pod¾a písmen a) a� c) tohto odseku, je povinný vráti� 
NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 
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2.7 Prijímate¾ je povinný zdr�a� sa vykonania akéhoko¾vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vz�ahu s tre�ou osobou, ktorým by do�lo k poru�eniu èlánku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s oh¾adom na skutoènos�, �e poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Neuplatòuje sa. 

2.9 Poskytovate¾ sa zaväzuje vyu�íva� dokumenty súvisiace s predlo�eným Projektom výluène 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 
slu�by, ktorí sú viazaní záväzkom mlèanlivosti, èím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 
sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.10 NFP nemo�no poskytnú� Prijímate¾ovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 
ulo�ený trest zákazu prijíma� dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijíma� pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 
17 a� 19 zák. è. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak v èase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku pod¾a prvej 
vety u� bol NFP alebo jeho èas� Prijímate¾ovi vyplatený, Poskytovate¾ má právo odstúpi� od 
zmluvy pre podstatné poru�enie zmluvy Prijímate¾om pod¾a èlánku 9 VZP a Prijímate¾ je 
povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 

2.11 NFP nemo�no poskytnú� Prijímate¾ovi, ktorý má povinnos� zapísa� sa do registra partnerov 
verejného sektora pod¾a zákona è. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 
Prijímate¾ poru�il svoju povinnos� zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu 

poèas trvania tohto poru�enia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho èas�, ide podstatné 
poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP pod¾a èlánku 9 VZP a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP 
alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatòuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu                    

1 894 400,00 EUR (slovom: jeden milión osemstodevä�desiat�tyritisíc �tyristo eur),  

c) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi NFP vo vý�ke 1 799 680,00 EUR (slovom: jeden 

milión sedemstodevä�desiatdevä�tisíc �es�stoosemdesiat eur), èo predstavuje 95 % (slovom: 

devä�desiatpä� percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 
pod¾a odseku 3.1. písmeno b) tohto èlánku zmluvy,   

d) Prijímate¾ vyhlasuje, �e:  

(i) má zabezpeèené zdroje financovania Projektu vo vý�ke 5 % (slovom:  pä� 

percent), èo predstavuje sumu 94 720,00 EUR (slovom: devä�desiat�tyritisíc 
sedemstodvadsa� eur)  z  Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu pod¾a odseku 3.1. písmeno b) tohto èlánku zmluvy a  

(ii) zabezpeèí zdroje financovania na úhradu v�etkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
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Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾a Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Vý�ka NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto èlánku zmluvy nesmie by� prekroèená. 

Výnimkou je, ak k prekroèeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovate¾a, 
v dôsledku ktorých mô�e by� odchýlka vo vý�ke NFP maximálne 0,01% z NFP z vý�ky NFP 
uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto èlánku. Prijímate¾ súèasne berie na vedomie, �e vý�ka 
NFP na úhradu èasti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutoène uhradená Prijímate¾ovi 
závisí od výsledkov Prijímate¾om vykonaného obstarávania slu�ieb, tovarov a stavebných 
prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpoètu Projektu, od posúdenia vý�ky jednotlivých 
výdavkov s oh¾adom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, úèelnosti a 
úèinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov pod¾a èlánku 14 VZP.  

3.3 Poskytovate¾ poskytuje NFP Prijímate¾ovi výluène v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovate¾nými (majúcimi priamu úèinnos�) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia E�IF a Systémom finanèného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným Integrovaným regionálnym operaèným programom, príslu�nou schémou 
pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatòuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie �iadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímate¾a 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 

tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímate¾ sa zaväzuje pou�i� NFP výluène na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) a� f) odseku 

3.3 tohto èlánku a vyplývajúcich zo Schválenej �iadosti o NFP.  

3.5. Prijímate¾ sa zaväzuje, �e nebude po�adova� 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 spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpoètových kapitol �tátneho rozpoètu SR, �tátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímate¾ je povinný dodr�a� pravidlá týkajúce sa 

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krí�ového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia E�IF. V prípade poru�enia uvedených 
povinností je Poskytovate¾ oprávnený �iada� od Prijímate¾a vrátenie NFP alebo jeho èasti a 
Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP. 

3.6. Prijímate¾ berie na vedomie, �e NFP, a to aj ka�dá jeho èas� je finanèným prostriedkom 
vyplateným zo �tátneho rozpoètu SR. Na kontrolu a  audit pou�itia týchto finanèných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za poru�enie finanènej disciplíny sa vz�ahuje 
re�im upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z E�IF, v zákone o rozpoètových pravidlách a v zákone o 

finanènej kontrole a audite). Prijímate¾ sa súèasne zaväzuje poèas platnosti a úèinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP dodr�iava� v�etky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 

3.3 tohto èlánku.  
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3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto èlánku nie je dotknuté právo Poskytovate¾a alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikaèný orgán, orgán auditu) vykona� finanènú opravu v zmysle 

èlánku 143 v�eobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatòuje sa. 

3.9. Vzh¾adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP pod¾a Zmluvy o poskytnutí 
NFP nepodlieha uplatòovaniu pravidiel �tátnej pomoci. Ak Prijímate¾ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonáva� akéko¾vek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa �tátnej pomoci stali uplatnite¾nými na Projekt, je povinný 
vráti� alebo vymôc� vrátenie tejto �tátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnite¾nými 
pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo 
vý�ke, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslu�ných právnych predpisov SR a právnych 

aktov EÚ. Prijímate¾ je súèasne povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v dôsledku poru�enia 
povinnosti pod¾a druhej vety tohto odseku v súlade s èlánkom 10 VZP. Povinnosti Prijímate¾a 
uvedené v èlánku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORU!OVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, �e ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznos� vy�aduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné 
strany povinné uvádza� ITMS2014+  kód Projektu a názov Projektu pod¾a èlánku 2 odsek 2.1. 

zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, �e v nevyhnutných prípadoch mô�e ma� takáto 
komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre 

vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe pou�íva� po�tové adresy uvedené v záhlaví 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s èlánkom 
6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, �e písomná forma komunikácie sa bude uskutoèòova� 
v listinnej podobe prostredníctvom doporuèeného doruèovania zásielok alebo obyèajného 
doruèovania po�tou Zmluvné strany si zároveò dohodli ako mimoriadny spôsob doruèovania 
písomných zásielok v listinnej podobe doruèovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; 
takéto doruèenie Poskytovate¾ovi je mo�né výluène v úradných hodinách podate¾ne 
Poskytovate¾a zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto èlánku sa rozumie najmä 
be�ná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 
ITMS2014+, ktoré je pova�ované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 
správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) 

alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (prièom zo strany 
Poskytovate¾a nejde o výkon verejnej moci, iba o vyu�ívanie existujúcich technických 
prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnos� alebo zásielka  doruèovaná 
prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude pova�ovaná za doruèenú 
momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.   

4.3 V prípade oznámenia, výzvy, �iadosti alebo iného dokumentu (ïalej ako �písomnos��) sa za deò 
doruèenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy pod¾a odseku 4.2 tohto èlánku zmluvy pova�uje najbli��í pracovný deò 
bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnos� ulo�ená do elektronickej 
schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.  

4.4 Písomnos� zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe pod¾a Zmluvy 
o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu èiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly 
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pod¾a èlánku 12 odsek 2 VZP, sa pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèenú, 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, prièom za deò doruèenia písomnosti sa 
pova�uje deò, kedy do�lo k: 

a. uplynutiu úlo�nej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej po�tou druhou 
Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu pod¾a písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzia� písomnos� doruèovanú 
po�tou alebo osobným doruèením,  

c. vráteniu písomnosti odosielate¾ovi, v prípade vrátenia zásielky spä� (bez oh¾adu 
na prípadnú poznámku �adresát neznámy�). 

4.5  Návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle èlánku 12 odsek 2 VZP sa 
pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèený v listinnej podobe dòom jeho 
prevzatia Prijímate¾om.  Návrh èiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle 
èlánku 12 odsek 2 VZP sa pova�uje pre úèely Zmluvy o poskytnutí NFP za doruèený aj v 
prípade, ak ho Prijímate¾ odmietne prevzia�, a to dòom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh 
èiastkovej správy z kontroly/návrh správy  kontroly nemo�no doruèi� na adresu Prijímate¾a 

uvedenú v záhlaví pod¾a odseku 4.1 tohto èlánku, prípadne ak do�lo k oznámeniu zmeny adresy 
v súlade s èlánkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, pova�ujú sa tieto návrhy za doruèené 
dòom vrátenia nedoruèeného návrhu èiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovate¾ovi, aj 
keï sa o tom Prijímate¾ nedozvedel (fikcia doruèenia). V prípade doruèenia návrhu èiastkovej 
správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle èlánku 12 odsek 2 VZP do elektronickej 
schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa pova�uje za doruèený v 
najbli��í pracovný deò bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnos� 
ulo�ená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvedel. 

4.6  V prípade doruèovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímate¾ovi prostredníctvom 
ITMS2014+, sa bude táto pova�ova� za doruèenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo 

verejnej èasti ITMS2014+.  

4.7. Písomnos� alebo zásielka doruèovaná prostredníctvom e-mailu bude pova�ovaná za doruèenú 
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri 

slú�iacom na prijímanie elektronickej po�ty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielate¾om príde potvrdenie o úspe�nom 
doruèení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov mo�né nastavi� automatické 
potvrdenie o úspe�nom doruèení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné 
strany výslovne súhlasia s tým, �e zásielka doruèovaná elektronicky bude pova�ovaná za 
doruèenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 
nedostala automatickú informáciu o nedoruèení elektronickej správy alebo momentom, ktorým 
sa za doruèenú pova�uje zásielka doruèovaná v listinnej podobe pod¾a tejto zmluvy pokia¾ sa ju 
Poskytovate¾ pokúsi doruèi� aj v listinnej podobe. Za úèelom realizácie doruèovania 
prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámi� svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne pou�íva�, a ich aktualizáciu, prièom nesplnenie tejto 
povinnosti bude za�a�ova� tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 
údajov nevykonala aj v tom zmysle, �e zásielka doruèená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude pova�ova� na úèely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za 
riadne doruèenú, 
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b. vzájomne si písomne oznámi� v�etky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doruèovania,  

c. zabezpeèi� nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
spåòa� v�etky parametre pre splnenie po�iadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doruèenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 

objektívne mo�né z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
èoho sa na òu bude aplikova� výnimka z pravidla o momente doruèenia uvedená 
za bodkoèiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7. 

4.8 Prijímate¾ je zodpovedný za riadne oznaèenie po�tovej schránky na úèely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, �e vzájomná komunikácia bude prebieha� v slovenskom jazyku. 

V�etka dokumentácia predkladaná Prijímate¾om v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP 
a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená 
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pou�itie pre úèely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí 
NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovate¾ výslovne nevylúèi 
vo Výzve alebo v Právnom dokumente, mô�e by� predkladaná aj v èeskom jazyku bez potreby 
úradného prekladu. Poskytovate¾ mô�e vo Výzve alebo v Právnom dokumente umo�ni� 
predklada� uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do 
slovenského jazyka. 

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, �e doruèenie/predlo�enie správy, resp. Dokumentácie k Projektu 

uvedenej v èlánku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO è. 15 mo�né vykona�... 

a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu 
�tatutárneho orgánu prijímate¾a alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár 
v ITMS2014+ odo�le �tatutárny orgán prijímate¾a alebo splnomocnená osoba 
a súèasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO 
a prijímate¾ tá istá osoba (ïalej sa pou�íva aj v prípade, ak je RO a prijímate¾ tá istá 
osoba pojem �zmluva o NFP�). V tomto prípade prijímate¾ potvrdzuje správnos� 
údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo 

b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-

Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveò 
odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo 

c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveò 
odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie 
Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predlo�enia písomnej verzie monitorovacej 
správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímate¾ sa zaväzuje predklada� �iadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 
mesiacov poènúc od Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu. �iados� o platbu (s príznakom  
závereèná) Prijímate¾ predlo�í najneskôr do troch mesiacov po Ukonèení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za v�etky zrealizované podporné Aktivity. �iados� o platbu mô�e 
Prijímate¾ prvý raz poda� najskôr po Zaèatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, �e Poskytovate¾ nebude povinný poskytova� plnenie pod¾a Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímate¾ nepreuká�e spôsobom po�adovaným 
Poskytovate¾om, splnenie v�etkých nasledovných skutoèností:  
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a) Vznik platného zabezpeèenia poh¾adávky (aj budúcej) Poskytovate¾a voèi Prijímate¾ovi, 
ktorá by mu mohla vzniknú� zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpeèenia musí 
zodpoveda� podmienkam uvedeným v èlánku 13 odsek 1 VZP. Zabezpeèenie sa vykoná 
vyu�itím niektorého zo zabezpeèovacích in�titútov pod¾a slovenského právneho poriadku, 

ktorý bude Poskytovate¾ akceptova�, prednostne vo forme zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a za splnenia podmienok uvedených v èlánku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpeèenie, ktoré spåòa v�etky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 

analogicky aplikovate¾né na ponúknuté zabezpeèenie v zmysle èlánku 13 odsek 1 VZP, 

mô�e Poskytovate¾ odmietnu�, Poskytovate¾ je oprávnený realizova� svoje právo odmietnu� 
ponúkané zabezpeèenie v prípade, ak ide o zabezpeèovací in�titút alebo predmet 

zabezpeèenia, o ktorom predtým Poskytovate¾ vyhlásil, �e ho nebude akceptova�, alebo ak 

existuje iný záva�ný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpeèenie v celej alebo v èiastoènej 
vý�ke nie je mo�né akceptova� a Poskytovate¾ tento dôvod oznámi Prijímate¾ovi.  

b) Zrealizovanie VO pod¾a zákona è. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  (ïalej ako "zákon o VO")  alebo obstarávania tovarov, slu�ieb 
a stavebných prác pod¾a podmienok urèených Poskytovate¾om a stanovených v Právnych 
dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, slu�ieb a stavebných prác 
nevz�ahuje zákon o VO, prièom Prijímate¾ vyslovene súhlasí s tým, �e bude postupova� 
spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatnite¾nými právnymi predpismi 
SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v �iadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného zálo�ného práva v prospech 

Poskytovate¾a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v èlánku 13 odsek 2 VZP, ak 

Poskytovate¾ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, �e poistenie sa 
nevy�aduje,  

d) Neuplatòuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímate¾ vyhlasuje, �e predl�uje premlèaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovate¾a týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho èasti 
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho èasti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlèacia doba zaèala 
plynú� po prvý raz.  

5.4 Ak pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP ude¾uje Poskytovate¾ súhlas týkajúci sa Prijímate¾a alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, �e na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímate¾ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu slu�ieb alebo vykonaniu 
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímate¾om Dodávate¾ovi, spôsob a lehoty 

dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímate¾om 
a jeho Dodávate¾om, prièom tieto nesmú by� v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovate¾om 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príruèke pre Prijímate¾a).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímate¾ je povinný Bezodkladne oznámi� Poskytovate¾ovi v�etky zmeny alebo skutoènosti, 
ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udr�anie 
cie¾a Projektu v zmysle èlánku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmko¾vek spôsobom týkajú alebo 
mô�u týka� neplnenia povinností Prijímate¾a zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vz�ahu k cie¾u 
Projektu v zmysle èlánku 2 odsek 2.2 zmluvy.  
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Súèasne je Poskytovate¾ oprávnený po�adova� od Prijímate¾a poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súèinnosti, ktoré odôvodnene pova�uje za potrebné pre 

preskúmanie akejko¾vek zále�itosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udr�aním cie¾a Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s oh¾adom na hospodárnos� a efektívnos� zmenového procesu, av�ak aj s oh¾adom na skutoènos�, 
�e Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejòovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona è. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskor�ích predpisov (ïalej ako �zákon 211/2000 Z. z.�), 
prièom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahàòa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom 
základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy #. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením v�eobecného nariadenia, Implementaèných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia sa vykoná vo forme písomného a oèíslovaného 
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 naò prihliada� 
a postupuje sa pod¾a èlánku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením v�eobecného 
nariadenia, Implementaèných nariadení, Nariadení pre jednotlivý E�IF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia E�IF a Systému finanèného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 
výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslu�ný Právny dokument, ktorý bol 
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovate¾a, ktoré za�le Prijímate¾ovi elektronicky, 
spolu s odkazom na èíslo, pod ktorým sú aktualizované VZP u� zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv. Doruèením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v èasti 
zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie pod¾a tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spoèívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, �tatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena èísla úètu urèeného 
na úhradu NFP, èíselné oznaèenie úètu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 
vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má by� vyplatený NFP pod¾a èlánku 13 odsek 1 
VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vz�ahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 
úèinok) alebo zmena v subjekte Poskytovate¾a, ku ktorej dôjde na základe v�eobecne 
záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnos� vy�aduje zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, �e takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v èlánku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 

o poskytnutí NFP pri najbli��om písomnom dodatku. Súèas�ou oznámenia sú doklady, 
z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 

Prijímate¾a, odkaz na príslu�ný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto èlánku zmluvy, 

alebo ich Poskytovate¾ pre zjednodu�enie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímate¾ je povinný Bezodkladne oznámi� Poskytovate¾ovi spôsobom 
dohodnutým v èlánku 4 zmluvy, �e nastala takáto zmena, av�ak nie je povinný po�iada� 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento úèel vydal Poskytovate¾ 
a ktorý sa vyu�ije pre významnej�ie zmeny pod¾a písmena e) tohto odseku. Pod¾a tohto 
písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpoète Projektu, ktoré boli identifikované 
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Poskytovate¾om v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za 

podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany 
dohodli, �e postup dohodnutý pre rie�enie zmien iniciovaných Poskytovate¾om pod¾a ods. 
6.13 sa nepou�ije a k oznámeniu zmeny Prijímate¾om nedochádza.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímate¾ oznámil Poskytovate¾ovi pod¾a tohto písmena. d) ako 

menej významnú zmenu, nie je pod¾a odôvodneného stanoviska Poskytovate¾a menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovate¾ nemô�e akceptova� z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovate¾ je oprávnený neakceptova� oznámenie Prijímate¾a, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímate¾ovi oznámi. Ak Poskytovate¾ neakceptuje oznámenie 

Prijímate¾a pod¾a predchádzajúcej vety, Prijímate¾ je oprávnený postupova� pri zmene 
Zmluvy o poskytnutí NFP iba pod¾a písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovate¾a 
nevyplýva, �e ide o zmenu, pri ktorej sa pod¾a Poskytovate¾a má postupova� pod¾a iného 
príslu�ného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovate¾ neakceptuje oznámenie 
Prijímate¾a a má za to, �e ide o zmenu, pri ktorej sa má postupova� inak, je Poskytovate¾ 
oprávnený zmenu posúdi� ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ïalej 
postupova� pod¾a príslu�ného èlánku zmluvy a pod¾a Príruèky pre Prijímate¾a. V ostatných 
prípadoch Poskytovate¾ informuje Prijímate¾a o výsledku zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom kon�tatuje, �e vzal zmenu Projektu na vedomie, èím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa pod¾a tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbli��om 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych 
zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena 
Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej 
významnú zmenu Projektu sa vz�ahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny 
pod¾a tohto písmena d), prièom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve 

o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa pova�ujú najmä:   

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

uvedeným v Prílohe è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii)     zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vz�ahu k Projektu, ktorá 
nemá vplyv na rozpoèet Projektu, cie¾ovú hodnotu Merate¾ných ukazovate¾ov 

Projektu ani na dodr�anie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena 
výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena �túdií a podobne),  

(iii)   ak preèerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekroèí 15 % kumulatívne na 
túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekroèenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie ma� za následok 
zvý�enie výdavkov urèených na Podporné aktivity projektu, 

(iv)     odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výluène v prípade, 

ak ide o zní�enie vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na 
dosiahnutie cie¾a Projektu definovaného v èlánku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,  

(v)     zmena v  jednotlivých polo�kách rozpoètu Projektu a/alebo ich bli��ia �pecifikácia, a 
to pod¾a výsledkov príslu�nej finanènej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených 
v èiastkovej správe alebo správe z  finanènej kontroly Verejného obstarávania,  

(vi)   predå�enie lehoty na zaèatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním 
Prijímate¾ nezaèal ani do 3 mesiacov od úèinnosti Zmluvy, 

(vii)    predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu. 
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V prípade menej významnej zmeny pod¾a bodu (i) tohto písmena d) Prijímate¾ je oprávnený 
oznámi� posun termínu Zaèatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. 
Poskytovate¾ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viaza� svoju akceptáciu na iný termín, 
ne� aký vyplýva z oznámenia Prijímate¾a, prièom nový termín Zaèatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu pod¾a akceptácie Poskytovate¾a nesmie by� skôr ako 20 dní odo dòa 
akceptácie Poskytovate¾a. Právne úèinky menej významnej zmeny nastávajú pod¾a odseku 
6.11 tohto èlánku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého 
predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, av�ak uvedenú zmenu 

eviduje Poskytovate¾ do ITMS2014+. 

Pri menej významnej zmene pod¾a bodu (v) sa postupuje tak, �e Poskytovate¾ zapracuje 
zmeny v polo�kách rozpoètu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finanènou 
opravou, pod¾a èiastkovej správy alebo správy z príslu�nej finanènej kontroly Verejného 
obstarávania do elektronickej verzie rozpoètu Projektu (spolu so súvz�a�ne upravenou vý�kou 
výdavkov), takto aktualizovaný rozpoèet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho 

koneènú upravenú podobu oznámi Prijímate¾ovi. Vykonanie v�etkých úkonov pod¾a 
predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom 
akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpoèet Projektu a zmena 

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

o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou �iadosti o platbu 

s príznakom závereèná, ak ïalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie 
zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v �oP je podkladom aktualizovaný 
rozpoèet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslu�nej finanènej 
kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v èiastkovej správe alebo správe z tejto 

finanènej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímate¾ vyjadrí námietky voèi oznámenej 
aktualizácii rozpoètu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímate¾ po�iada 
Poskytovate¾a o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za úèelom premietnutia 
zmeny v hodnote jednotlivých polo�iek rozpoètu Projektu a/alebo ich bli��ej �pecifikácie do 
jej textu, aktualizácia rozpoètu Projektu vyvoláva právne úèinky pod¾a odseku 6.11 tohto 
èlánku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.  

V prípade menej významnej zmeny pod¾a bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany 
osobitne dohodli, �e akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo 
strany Prijímate¾a obsahujúceho predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti 
termínom vyplývajúcim z Prílohy è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr 
zmeneným termínom, ak sa oznamuje predå�enie termínov opakovane, dochádza k predå�eniu 
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej 
významnej zmeny. Vo vz�ahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. 
Právne úèinky menej významnej zmeny nastávajú pod¾a odseku 6.11 tohto èlánku. Zmena 
Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa mô�e 

vykona� najneskôr pred úhradou �iadosti o platbu s príznakom závereèná. 

Zmluvné strany sa dohodli, �e skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná 
výluène spôsobom uvedeným v èlánku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto 
zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevz�ahujú sa tak na òu ustanovenia 
o jednotlivých typoch zmien a ich rie�enia pod¾a tohto èlánku 6. 

Ak dôjde v Projekte k zní�eniu cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu o 5% 
alebo menej oproti cie¾ovej hodnote Merate¾ného ukazovate¾a Projektu, ktorá bola schválená 
v �iadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov rie�enia zmien pod¾a tohto èlánku 
zmluvy. Ak Poskytovate¾ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnos� 
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Prijímate¾a aj vo vz�ahu k takejto skutoènosti, Prijímate¾ je povinný túto oznamovaciu 
povinnos� plni� spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovate¾a.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) a� d)  a f) tohto 

odseku, sú významnej�ími zmenami Projektu (ïalej aj ako �významnej�ie zmeny�), a tieto je 

mo�né vykona� len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnej�ie zmeny predchádza �iados� Prijímate¾a o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovate¾ovi na formulári, ktorý pre tento úèel vydal 
Poskytovate¾.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto èlánku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímate¾ oprávnený 
poda� �iados� o zmenu aj po uskutoènení významnej�ej zmeny (odsek 6.9 tohto èlánku � ex-

post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobi� pred vykonaním samotnej 
významnej�ej zmeny (ex-ante zmeny pod¾a odsek 6.3 tohto èlánku). Významnej�ou zmenou 
sa rozumie aj významnej�ia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto významnej�iu zmenu Projektu sa vz�ahujú ustanovenia týkajúce 
sa schválenia takejto zmeny pod¾a tohto písmena e), prièom pri schválení takejto zmeny sa 
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v èlánku 1 odsek 3 VZP, Prijímate¾ 
oznamuje Poskytovate¾ovi Bezodkladne. Bez oh¾adu na zaslanú informáciu je vznik 

Podstatnej zmeny Projektu podstatným poru�ením Zmluvy o poskytnutí NFP a súèasne je 

vznik Podstatnej zmeny Projektu v�dy spojený s povinnos�ou Prijímate¾a vráti� NFP alebo 

jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP, a to vo vý�ke, ktorá je úmerná obdobiu, poèas ktorého 
do�lo k poru�eniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzh¾adom na 
charakter zmeny nie je mo�né urèi� uvedené obdobie, poèas ktorého do�lo k poru�eniu 
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernos� k èasovému h¾adisku sa 

neaplikuje. 

6.3 V prípade významnej�ej zmeny pod¾a odseku 6.2 písmeno e) tohto èlánku, na ktorý sa 
nevz�ahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto èlánku, je Prijímate¾ povinný po�iada� o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej 
sa po�adovaná zmena via�e, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutoènosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvráti�, to v�etko, ak ide o významnej�iu zmenu spoèívajúcu 
v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

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

Projektu,  

c) Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu, ak ide o zní�enie cie¾ovej hodnoty o viac ako 5% oproti 

vý�ke cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu, ktorá bola schválená v �iadosti 
o NFP (pod¾a podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto èlánku),  

d) poètu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje roz�írenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvý�enie pôvodnej schválenej hodnoty Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu v dôsledku 
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpoètu Projektu pri zachovaní podmienky 
neprekroèenia vý�ky schváleného NFP, 

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle èlánku 6 odsek 3 VZP, 
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f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímate¾om, 

g) pou�ívaného systému financovania, 

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

i) Prijímate¾a pod¾a èlánku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí by� v súlade s podmienkami Výzvy, 

j) spôsobu spolufinancovania Projektu, 

k) v inej zmene, ktorá je ako významnej�ia zmena oznaèená v Príruèke pre Prijímate¾a, alebo 
v inom Právnom dokumente.  

6.4 �iadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemo�no schváli� v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovate¾ zistí, �e v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutoènos� vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku.  

6.5 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmen a) a b) tohto èlánku 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 súèasne aj Predmetom Projektu. 

Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade mô�u vyplýva� z výkladu alebo 
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej èasti definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP.  

6.6 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmeno c) tohto èlánku sa samostatne posudzujú zmeny 
v cie¾ových hodnotách Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na vý�ku poskytovaného NFP a v cie¾ových hodnotách Merate¾ných 
ukazovate¾ov Projektu bez príznaku. Vo vz�ahu k zmenám cie¾ových hodnôt Merate¾ných 
ukazovate¾ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, �e: 

a) Pri Merate¾ných ukazovate¾och Projektu s príznakom Poskytovate¾ pri posudzovaní 
po�adovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cie¾ových hodnôt týchto ukazovate¾ov 
z h¾adiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní �iadosti o NFP 

a predlo�ených dokumentov preukazujúcich skutoènos�, �e nedosiahnutie cie¾ových hodnôt 
Merate¾ných ukazovate¾ov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímate¾ 
objektívne nemohol ovplyvni�. Poskytovate¾ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merate¾ného ukazovate¾a Projektu s príznakom schváli� zní�enie jeho cie¾ovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, prièom hodnota nesmie klesnú� pod hranicu 50% oproti 

jeho vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP. V prípade, ak je mo�né 
akceptova� odôvodnenie Prijímate¾a o nedosiahnutí cie¾ovej hodnoty Merate¾ného 
ukazovate¾a Projektu s príznakom a jeho navrhované zní�enie neklesne pod minimálnu 
hranicu pod¾a písmena b) tohto odseku, Poskytovate¾ zmenu schváli, èím dochádza 
k akceptovaniu zní�enej vý�ky cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu 
s príznakom zo strany Poskytovate¾a bez vplyvu na zní�enie vý�ky NFP. 

b) Zní�enie cie¾ovej hodnoty jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a Projektu s príznakom o viac 

ako 50% oproti vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej �iadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cie¾a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 

6.7 tohto èlánku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku.  

c) Merate¾né ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z h¾adiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty. Zní�enie cie¾ovej hodnoty jednotlivého Merate¾ného ukazovate¾a 
Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho vý�ke, ktorá bola uvedená v Schválenej 
�iadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cie¾a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto èlánku a vyvoláva právne následky uvedené 
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v odseku 6.2 písmeno f) tohto èlánku. Schválenie �iadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo 

zní�enie cie¾ovej hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku, nemá �iadne 
úèinky vo vz�ahu k následnému uplatneniu sankèného mechanizmu pod¾a èlánku 10 odsek 1 
VZP a Prijímate¾ preto na základe schválenia takejto �iadosti o zmenu nenadobúda �iadne 
legitímne oèakávanie týkajúce sa vý�ky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 
rozdielov v podstate charakteru Merate¾ného ukazovate¾a Projektu bez príznaku oproti 
Merate¾nému ukazovate¾u Projektu s príznakom (pod¾a písmena a) tohto odseku).   

d) Vo vz�ahu k finanènému plneniu Poskytovate¾ zní�i vý�ku poskytovaného NFP primerane k 
zní�eniu hodnoty Merate¾ného ukazovate¾a Projektu pri dodr�aní minimálnej hranice 
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vy��ie), a to vo vz�ahu k tým Aktivitám, 
v ktorých prichádza k dosiahnutiu zni�ovaného Merate¾ného ukazovate¾a Projektu v zmysle 

èlánku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zní�enie výdavkov na podporné Aktivity 
Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merate¾ného 
ukazovate¾a, vý�ka NFP sa zní�i priamo úmerne k zní�eniu cie¾ovej hodnoty Merate¾ného 
ukazovate¾a Projektu po zapoèítaní úrovne plnenia ostatných Merate¾ných ukazovate¾ov 
Projektu, bez oh¾adu na to, o ktorý druh Merate¾ného ukazovate¾a Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny pod¾a odseku 6.3 písmeno d) tohto èlánku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, �e by sa èinnos�, na ktorú sa má NFP 

poskytnú� po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cie¾a v tom zmysle, �e sa nedosiahne �iadny 
cie¾, alebo sa dosiahne iný cie¾ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v èase schválenia �iadosti o NFP a v èase po 
uskutoènení zmeny), alebo sa dosiahne cie¾ Projektu len èiastoène. Na dosiahnutie cie¾a Projektu 
mô�e ma� významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkèná zmena. Zmena sa posudzuje aj 

z h¾adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 

realizovaný. Zmena sa posudzuje z h¾adiska zmien fungovania Projektu v Období Udr�ate¾nosti 
Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu èinnosti alebo podmienky jej vykonávania, má 
urèitý rozsah, ktorý mo�no pova�ova� za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 
vplýva na dosiahnutie cie¾a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola pova�ovaná za 
Podstatnú zmenu Projektu. Ïal�ie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade 
mô�u vyplýva� z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 
èasti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, �e pri predl�ovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
pod¾a odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto èlánku) platia nasledovné pravidlá, èím v�ak nie sú 
dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa èasového aspektu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v èlánkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je mo�né predå�i� nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v èlánku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 
presiahnu� 31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 
projektov je mo�né individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 
predl�ova� na základe  oznámenia zmeny zo strany Prijímate¾a.  

b) Ak Prijímate¾ neoznámi predå�enie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v èase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do akceptácie predå�enia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými 
výdavkami iba v prípade, �e Poskytovate¾ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie 
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doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nepreru�uje poèas obdobia medzi uplynutím 
pôvodne dohodnutého termínu Ukonèenia realizácie hlavných aktivít Projektu a  oznámením 
o predå�ení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.  

6.9 V prípade významnej�ích zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto èlánku, je Prijímate¾ 
povinný po�iada� o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti 
o platbu, ktorá ako prvá zahàòa aspoò niektoré výdavky, ktoré sú po�adovanou zmenou dotknuté. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímate¾a vyplývajúce mu zo zákona o finanènej kontrole a 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len "zákon o finanènej kontrole a audite")  
týkajúce sa vykonávania základnej finanènej kontroly, ak sa na neho povinnos� vykonávania 

základnej finanènej kontroly vz�ahuje. Oprávnenos� výdavkov podlieha kontrole pod¾a zákona 
o finanènej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, �e v dôsledku poru�enia povinnosti predlo�i� 

�iados� o zmenu najneskôr 30 dní pred  predlo�ením �iadosti o platbu v zmysle tohto èlánku, je 

Poskytovate¾ oprávnený  v�etky výdavky, ku ktorým sa vz�ahujú vykonané zmeny, zamietnu�. 
V prípade zamietnutia výdavkov pod¾a predchádzajúcej vety je Prijímate¾ oprávnený do ïal�ej 
�iadosti o platbu, po splnení v�etkých aplikovate¾ných podmienok oprávnenosti, zahrnú� aj takéto 
pôvodne zamietnuté výdavky. �iados� o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle 

tohto odseku 6.9, sa vz�ahuje na nasledovné významnej�ie zmeny: 

a) Akejko¾vek odchýlky v rozpoète Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov,  okrem 

zní�enia vý�ky Oprávnených výdavkov a takéto zní�enie nemá vplyv na dosiahnutie cie¾a 

Projektu definovaného v èlánku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. 

Súèas�ou �iadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia �tandardného formuláru 
týkajúceho sa �iadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovate¾, aj nasledovné informácie/údaje:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s re�imom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímate¾om a Dodávate¾om a s ustanovením § 

18 zákona o VO, alebo § 10a zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ïalej len "zákon è. 25/2006 Z. 
z."),  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpoète Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene do�lo, osobitne 
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlep�enie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia urèitého vecného plnenia, v dôsledku èoho sa navrhuje 
zní�i� Rozpoèet Projektu, odôvodnenie, �e nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
konkrétne s oh¾adom na naplnenie podmienok pod¾a písmena c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v èlánku 1 odsek 3 VZP (vplyv na 

povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je mo�né podradi� pod 
skôr uvedený re�im zmien, bez oh¾adu na to, èi svojím obsahom alebo charakterom 
predstavujú významnej�iu zmenu.  

6.10 �iados� o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny pod¾a odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto èlánku 

musí by� riadne odôvodnená a musí obsahova� informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP, inak je Poskytovate¾ oprávnený ju bez ïal�ieho posudzovania neschváli�. 

Poskytovate¾ nie je povinný navrhovanej �iadosti Prijímate¾a o zmenu vyhovie�, av�ak rovnako 
nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprie� v prípade, ak �iados� o zmenu spåòa 
v�etky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 
z príslu�ného usmernenia k zmenám, ktoré mô�e vyda� a Zverejni� Poskytovate¾ na svojom 



18 

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu �iadosti o zmenu, Prijímate¾ nie je 
oprávnený realizova� predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 
zmeny do�lo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou pova�ované za Neoprávnené výdavky. 
O výsledku posúdenia podanej �iadosti o zmenu informuje Poskytovate¾ Prijímate¾a písomne. 
V prípade schválenia významnej�ej zmeny Poskytovate¾ zabezpeèí vypracovanie návrhu 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravova� Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 

schválenej významnej�ej zmeny. 

6.11 Právne úèinky vo vz�ahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovate¾ akceptuje pod¾a odseku 6.2 písmeno d) tohto 

èlánku, v kalendárny deò, kedy zmena skutoène vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovate¾ neakceptuje pod¾a odseku 6.2 písmeno d) 

tohto èlánku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, iba�e dôjde 
k jej neskor�iemu schváleniu Poskytovate¾om spôsobom pre významnej�iu zmenu; v takom 

prípade právne úèinky zmeny nastanú pod¾a typu významnej�ej zmeny buï pod¾a písmeno c) 

alebo pod¾a písmena d) tohto odseku 6.11,  

c) pri významnej�ej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnej�ie zmeny 
pod¾a odseku 6.3 tohto èlánku) v kalendárny deò odoslania �iadosti o zmenu zo strany 

Prijímate¾a Poskytovate¾ovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskor�í kalendárny deò 
vyplývajúci zo schválenia �iadosti o zmenu,  

d) pri významnej�ej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnej�ie zmeny 
pod¾a odseku 6.9 tohto èlánku) v kalendárny deò, kedy významnej�ia zmena nastala.  

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto èlánku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
èíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovate¾ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a za�le na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovate¾ a ktoré nie sú osobitne rie�ené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto èlánku zmluvy), sa vykonajú na 
základe písomného, oèíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovate¾ mô�e 
obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikova� s Prijímate¾om a následne 

dohodnuté znenie zapracova� do návrhu písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripravi� návrh písomného a oèíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zasla� ho na odsúhlasenie Prijímate¾ovi.  

6.14 Vý�ka NFP uvedená v èlánku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto èlánku 6 dotknutá. 

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, �e v�etky zmeny v Systéme riadenia E�IF, Systéme 
finanèného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímate¾a vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímate¾a záväzné, a to dòom ich úèinnosti za 
predpokladu 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.  

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem poèas monitorovania 
èistých príjmov v súlade s èlánkom 61 odsek 4 v�eobecného nariadenia a súèasne: 

a) e�te nedo�lo k poskytnutiu celého NFP v súlade s èlánkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné 
strany sa zaväzujú uzavrie� dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví èlánok 3, 
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odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypoèítaným na základe metódy 
finanènej medzery pri �iadosti o NFP a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej medzery; 
v prípade ak je rozdiel pod¾a predchádzajúcej vety vy��í ako NFP, ktorý je e�te Poskytovate¾ 
povinný poskytnú� Prijímate¾ovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrie� dodatok k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví èlánok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 

rozdielu je Prijímate¾ povinný vráti� pod¾a èlánku 10 odsek 1 VZP, alebo 

b) ak u� bol poskytnutý celý NFP v súlade s èlánkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Poskytovate¾a, Prijímate¾ je povinný vráti� poskytnutý NFP alebo jeho èas� pod¾a 
èlánku 10 odsek 1VZP vo vý�ke zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypoèítaným na základe 
metódy finanènej medzery pri �iadosti o NFP a NFP vypoèítaným rekalkuláciou finanènej 
medzery. 

 

7. ZÁVERE!NÉ USTANOVENIA 

7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnos� kalendárnym dòom neskor�ieho podpisu 
Zmluvných strán a úèinnos� v súlade s § 47a Obèianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym 

dòom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovate¾om v Centrálnom registri zmlúv. Ak 
Poskytovate¾ aj Prijímate¾ sú obaja povinnými osobami pod¾a zákona è. 211/2000 Z.z. v takom 
prípade pre nadobudnutie úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovate¾om. Zmluvné strany sa dohodli, �e prvé zverejnenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpeèí Poskytovate¾ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí 
NFP informuje Prijímate¾a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úèinnosti pod¾a tohto odseku 
7.1 sa rovnako vz�ahujú aj na uzavretie ka�dého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu urèitú a jej platnos� a úèinnos� konèí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímate¾ povinný predlo�i� 
Poskytovate¾ovi v súlade s ustanovením èlánku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevz�ahuje povinnos� predkladania Následných monitorovacích správ, konèí platnos� 
a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP Finanèným ukonèením Projektu, s výnimkou:  

a. èlánku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnos� a úèinnos� konèí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finanèných vz�ahov medzi Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedo�lo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankèný charakter pre prípad 
poru�enia povinností vyplývajúcich pre Prijímate¾a (z èlánkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, prièom ich platnos� a úèinnos� konèí s platnos�ou 
a úèinnos�ou predmetných èlánkov; 

c. projektov, v rámci ktorých do�lo k poskytnutiu �tátnej pomoci, platnos� a úèinnos� 
èlánku 10 a èlánku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena 

c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlh�ie lehoty:   

(i) platnos� a úèinnos� èlánku 19 VZP konèí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnos� a úèinnos� èlánku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním �tátnej pomoci 
poskytnutej v rozpore s uplatnite¾nými pravidlami vyplývajúcimi z právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ konèí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy.  

Platnos� a úèinnos� Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v 

písmenách a) a� c) tohto odseku sa predå�i (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 
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k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovate¾a Prijímate¾ovi) 
v prípade, ak nastanú skutoènosti uvedené v èlánku 140 v�eobecného nariadenia o èas trvania 
týchto skutoèností. 

7.3. Ustanovením akéhoko¾vek zástupcu oprávneného kona� za Prijímate¾a, nie je dotknutá 

zodpovednos� Prijímate¾a. Prijímate¾ mô�e menova� len jedného zástupcu, ktorým mô�e by� 
fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímate¾ koná pod¾a tejto zmluvy prostredníctvom 
zástupcu, prijímate¾ alebo zástupca je povinný doruèi� poskytovate¾ovi dokument, z ktorého 
vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímate¾a. 

7.4   Prijímate¾ vyhlasuje, �e mu nie sú známe �iadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenos� alebo oprávnenos� Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu �iadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivos� tohto vyhlásenia Prijímate¾a sa pova�uje 
za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je povinný vráti� NFP alebo jeho 
èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.5  Prijímate¾ vyhlasuje, �e v�etky vyhlásenia pripojené k �iadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovate¾ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú úèinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivos� tohto vyhlásenia 

Prijímate¾a sa pova�uje za podstatné poru�enie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate¾ je 
povinný vráti� NFP alebo jeho èas� v súlade s èlánkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akéko¾vek 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 úèel 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 Poskytovate¾om 
a Prijímate¾om, s oh¾adom na ich právne postavenie, nespadá pod vz�ahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali vo¾bu práva pod¾a §262 odsek 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, �e ich záväzkový vz�ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP sa bude riadi� Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia oznaèenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. V�etky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnos�, výklad alebo ukonèenie Zmluvné strany prednostne rie�ia 

vyu�itím ustanovení Obchodného zákonníka a ïalej pravidiel a zákonov uvedených v èlánku 3 
odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ïalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, �e sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s òou nevyrie�ia, Zmluvné strany budú 
v�etky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnos�, výklad 
alebo ukonèenie, rie�i� na miestne a vecne príslu�nom súde Slovenskej republiky pod¾a 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupova� pod¾a rovnopisu 
ulo�eného u Poskytovate¾a. S oh¾adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. è. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov Poskytovate¾ ako Riadiaci orgán koná v 
mene �tátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré sa týkajú majetku �tátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 
by mal by� pod¾a uvedeného zákona alebo pod¾a osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, prièom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímate¾ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovate¾. Uvedený 
poèet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vz�ahuje aj na uzavretie ka�dého dodatku 
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k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k poètu rovnopisov sa neuplatní 
v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným 

elektronickým podpisom. 

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, �e si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne preèítali, jej obsahu a 
právnym úèinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatoène slobodné, 
jasné, urèité a zrozumite¾né,  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 è. 1 V�eobecné zmluvné podmienky 

Príloha è. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha è. 3  Rozpoèet Projektu 

Príloha è. 4 Finanèné opravy za poru�enie pravidiel a postupov VO 

 

 

Za  Poskytovate¾a v zastúpení, v �iline, dòa: 

 

 

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

Ing. Erika Jurinová, predsedníèka �ilinského samosprávneho kraja 

 

 

Za Prijímate¾a Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., v Martine, dòa: 

 

 

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

Ing. Ján Slamka, PhD., konate¾ Dopravného podniku mesta Martin, s.r.o. 
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 D

 

19. VO 

Posk  kontrola zo strany 

-  

20. 

 p

o kladnom - 

opravy. Ustanovenie   platbu 

alebo  

21. D

 

ek  z 

v  Metodickom pokyne CKO  v  k 

a  a v  posudzovaniu 

 .  

22.  m 

 je 

v  odbornou 

 VO  k u 
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  mu  

uvedenej povinnosti  

 

23. V  

a)  postupov VO a/alebo 

b)  

SR a z  

c)  

 procesu a  alebo 

    

 

 v 

z VO z financovania, 

                  

Po

 VO do financovania v plnom rozsahu alebo 

- , 

 a . V de 

 k 

 

24.  

a)  VO a/alebo  

b) 

 

c)  

ov ov , O, 

OA, EK 

VO z financovania,   

 

kontroly v

 nie je 

- - 

CKO  v 

v

- 

VO 

                        

- opravy. V 
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financovania a ex- 

                                

25. ex- ante  platbu 

 

a) -  Zmluve o 

 P  platbu 

- 

opravu a umu v  platbu; 

b) -  zmluve o 

 P  platbu 

- ante 

   

o uplatnenia ex- 

ante  - ante 

   na zmenu zmluvy o 

 (na uzavretie dodatku k zmluve o 

na frekvenciu zmien 

zmluvy o  z titulu uplatnenia ex- ante 

 

- - 

opravou). 

26.  pos   

 ex- ante opravy, 

5. 

27. Ak v   

 procesu VO v  

o  VO V

posk    NFP, 

sa pre .   

28. Na 

; 

. 

29. 

Z

 , 

o sektora, 

 

 nesmie 
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. 

30.  

y 

dokument ( )

dokumentu ( ) 

kontrole a audite. 

 

  

A   

1.  

 

 

a)  o platbu, 

b) 

  

 

c) Projektu 

Obdobia Projektu . 

2.  

d

 o platbu.  

3. 

 od 

1.1. roku n do 31.12. roku n 31. . 

, je 

  

Zmluva o 

dobie od nadobudnutia 

  alebo, v 

 

do 31.12. roku n. 

 

 

4. 30 
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  uvedenom v 

s  ; v 

. 

 alebo, v 

o do momentu 

real  V  

 

u (s 

o  alebo v  .  

5. 

Projekt

 Projektu  do 

30 ka . 

P

Projektu) . 

Obdobia U Projektu.  

 

a) 

Zmluvy o    

b) 

v 

s Projektom, 

c) 

 

 

 

6.  na 

Projektu v rozsahu a  

  

 

 

  Na 

 

 charakterom 

a  Projektu,  Aktivitami 

   to aj mimo 

poskytovania do   o platbu, predkladania 

 

Projektu  

7. Bezodkladne  

  vzniku 
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povahu a  

  

8. 

  podlieha  

 

o  o 

  

kontrole a audite. 

9. O zm

v   6 zmluvy. 

10.   sa 

k stanovenom v  c

a   in

 .  

11. O  61 a 65 odsek 8 

v    

 

povinn  NFP. 

 ek eno 

nariadenia  

monitorovac   

ek  

 

spolu s tr  Pri 

ek 

10

v    to 

 platbu. Na 

100 

 

12.  

P  

B

. 

   

1. platnosti a  
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 oblasti informovania a  tomto 

tanoven    

2.  

 

a.  v  

; 

b.  

EFRR   

  fond a KF  

 

 

 

 ; 
c.  

3. P

P  

P

NFP a   

4. V  EFRR alebo KF je 

 

-  000 EUR a 

- Projekt s  v  

  

 

5.   

 

  NFP 

iacov po 

, 

 

-  000 EUR a 

-  

  

 

 

6.   

    

 

 spolu 
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7. V  odseku 4 a 

 tom, 

 

kosti A3) a 

v 

   2020. 

8.  ESF a v 

Projektu z EFRR alebo KF je P

  Projekt 

  

9.  ustanovenia eno b) a eno c) 

 

 

 

 

10.  , 

R Projektu a 

 a) a  c ku VZP, 

s  

 eno  

 

v ZP. 

11. podmienky 

 oblasti informovania a kom  v 

a  

12. 

v oblasti informovania a  

  

obdobie 2014  2020. 

  

1.    

a) bud , v  sa Projekt realizuje, 

podmienky  

  

v   Projekt realizuje v zmysle V

N    

  V , a 

  

  

Projektu  plnohodnotne cie Projektu a 
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. 

toto  a 

Projektu a 

projektu;   

b)   

alebo zhodnotil v  NFP alebo z  len Majetok 

  

(i) bude , , na 

, s pre  

M

z NFP tretej osobe   NFP alebo v   pri 

, 

(ii) ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku 

Z  ), 

 

(iii) postupov 

a  

, 

a 

 len z vlastnil, mal  

mal k  

nadobudol od tretej osoby  

(iv) ozn

 

  informovanosti v  2 odsek 8 a  

5 VZP,  

(v) , ak ide o 

   

priemyseln

-

, 

y, z 

 

1. 

 rozsahu, v -

z   

miestne a 
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 dielu alebo 

 

 

2. V zmluve  

  

3. 

diela al

  

 rozsahu, 

v -

 

 

  bez toho, 

 

z   

v predc

 

2. Majetok  NFP e 

Projektu a U Projektu: 

a) preveden  na tretiu osobu,  

b) prenajat  tretej osobe 

v   eno b) bod (i) 

alebo s   

c)   , 

okrem , ak  dosiahnutie 

Zmluvy o 

2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v 

 

;   

d)  F

bankou .  
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3.  M  

 

 odsekoch 1 a  

 kt  2 tohto 

V pri  Majetkom  NFP povinne 

podlieha 

v zmysle  VO a  

 VO a 

v . 

  odseku eno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 

. a) a 

 NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho . 

  v  

 

  

 odseku eno b) bod. (i) a (ii) a v odseku  a) a 

VZP   

z NFP  

o ). O tohto odseku 3 

splnenia podmienok na udelenie 

 .  

4. eku eno b) body (i) a (ii) a eku. 

 d e v  druhu Majetku 

 

zmenu Projektu, s   1 odsek 3 VZP.  

5.  odsekoch 1 a  3 

, Majetku 

 

v zmysle  107 a nasl. Zmluvy o 

a v  

tnej pomoci spolu s   

  .  je 

 

 prvej vete tohto odseku v   10 VZP.  

6.  

  R  

 

z  touto Zmluvou o 

  

7.  odsekoch 1 a 2 alebo vykonanie 

   

 zmysle odseku e za 

 a 

 om 10 VZP. 

8. M
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alebo  banka. 

 PREVOD A  

1.  povinnosti zo  Zmluvy o 

subjekt iba s 

6 zmluvy 

v  2 odseky 3 a 4 VZP a   

.   

a povinnost  zo  Zmluvy o 

 

  

  

 primeranej lehote

 a 

dokumenty, vysvetlenia a  

vety v  

V  , je zo Zmluvy 

o  nezmenenom rozsahu a obsahu 

  

v rozpore s  

a luvy o 

Zmluvy o   

s .   

2. 

podielu v 

Projektu v podmienky u 

 a  Projektu 

v   odsek 6.1 

odkladne 

po tom, ako sa o 

 

   vys

 

k Podstatnej zmene Projektu a , 

 primeranej lehote a 

 

o  NFP  

ek eno a) VZP. 

3. 

 

4.  

v  



Strana 37 z 70 
 

5. V 

a o 

  

o  

  

o 

 . 

6.  

a povinno   

  

1. o 

a u Projektu Riadne a V pri 

 zmene  

v   a 6.8 zmluvy . 

  

 

2.    i 

Projektu (  ITMS2014+)

 prvej hlavnej 

 1 odsek 3 VZP. 

Ak  

   

 

r a o i do 

   

V 

zaevidovania  i 

Projektu v ITMS 2014+

,  

 

. Ak k 

   e  

Z r , eho 

mesiaca) a    

   

3. R R

O  , a to 

po dobu trvania OVZ. OVZ 

R

 

do 31. decembra 2023. 

harmonogramu Projektu Zmluvy o 

NFP (Predmet podpory NFP) 

. ek 3 
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 OVZ (ods. 6 eno c) v 

s odsekom. 11 eno  

4. R

 :  

a) s  o 

NFP  alebo v   

subjekt o viac ako 30 , a 

v Zmluva o  

 

 V   

 uvedenej v  

 

alebo   

alebo 

b) s  3 VZP, a to po 

.  

  ene a) a 

v ene  R

 23.  

5. Bezodkladne o ich vzniku dozvedel, alebo 

ZP, 

 

3 alebo 4 

3 a/alebo 4 

 

4,  4

 4. 

Projektu, ak 3 alebo 4 , to 

 :  

a) v 

 

  

Projektu z VZP 

  a

Projektu alebo 

, 

 

pozastav  

  v            

o   
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 odseku  

b) v eku eno 

 

v Zmluve o  a  

 

c) v R eku eno 

a) v  

Zmluvou o al

  

; 

d)  v 

b)  o alebo 

a  

 .   

z  

 

6.  

a) v o 

 

b) o ak 

o 

 

c) v OVZ , a 

eno c) sa neu

 

 eku 5  to aj 

v    

eku 5 ,   

d) 

13 odsek 1 VZP,  

e) v   Projektu 

alebo s   o NFP  uzavretiu Zmluvy o 

Projektu alebo v 

v   

Projektom, 

f) v N  N

   

, 

g) v  alebo bol zo strany 

ek 1 VZP a 

a ,  
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h) v  

s   108 Zmluvy 

o 

 4 odsek 4 Nariadenia Rady ( 2015/1589

podrob  alebo 

v 

 

pomoci so s ,  

i) 

.  

7.  

 N  ak k 

 v 

v ,  

P o p

Zmluvy o  

8. ak 

eku 

 

9.  

 odseku 6 alebo 7   a v 

o 

,  

pozastaveniu R Projektu ako celku. sa v 

 s o 

a  ne/

 

  

R ek eno 

a) VZP), resp. ne  

.  R v zmysle prvej vety tohto 

odseku ,  a to aj 

bez oh  

v   .  

o a 

 tomto odseku 9 sa len v  nimi 

 

p  

  

Projektu.  

10. pozastavenia R

, a 

  

3  rojektu, ktorej 

 eku 5  VZP. 
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Z 

v odseku 6 eno  

11.  

a) o v zmysle odseku 

6 

s en f) 

odseku 11  

 

b)  OVZ  zmysle odseku 6 

 

c)  N  zmysle odseku 7  

o . V 

 P  alebo z 

alebo z P N  

  

V    a) 

a c) , sa do doby R Projektu , 

.  

12. V odseku  

Bezodkladne    

13. V  

OVZ skon

  tejto Zmluve o P

predpisoch SR a  P

z P

tejto Zmluvy o  s  

14. OVZ  

ek OVZ, je 

a  

nok 9  

1.  

mimoriadne.  

2. y 

poslednej , 

eku 7.2. zmluvy.  
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3. o 

, o  alebo 

o . 

4. Od Zmluvy o 

o  druhou Zmluvnou stranou

o  druhou Zmluvnou stranou 

ustanovuje Zmluva o  alebo P  . 

strany sa y o  

  , ak nie 

je v Zmluve o 

:  

a) o 

o o 

o 

o 

o alebo v 

o .  

b) o o 

 

i) 

o NFP a/alebo  

o OVZ, 

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v  Zmluve 

o   6 zmluvy, v  1, v 2 odseky 3  

a v  6 odsek 4 VZP) ako aj v  

, ak boli 

 

iii) nesplnenie alebo 

poskytnutia   

  NFP,  

iv)  6 odsek 6.1 zmluvy, 

 

Projektu a/alebo  a/alebo  

 

v)  

v o Zmluvy o  

ako aj v   kto

v 

s   

v  nebol 

, alebo 
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by inak nevykonal

 

 

vi)   lehote 3 mesiacov od 

  

prvej hlavnej Aktivity, alebo od 

,   

vii) ,  

viii)  

vplyv na Projekt

a/alebo Projektu  

NFP; ide  o 

  

 NFP v ek 2.6 zmluvy, 

  NFP,  

ix)   

m a  Zmluve o 

v  VO alebo v 

zo strany 

, ak boli 

 

o  e 

alebo inom postupe 

v   

a 

 

  alebo 

 v  alebo 

auditu   

136/2001 Z. z. o 

 v 

predpisov 

a  ; k bodu ix

  

 ,  

 

 

x) VO 

a 3 mesiacov od nadobudnutia 

 alebo v 

 

VO alebo 

s   z 
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k  

v ek 14 eno d) VZP; 

xi) 30  

VO 

v   kontrolu VO a 

  VO 

 v

Ve   riadnym 

  

xii)  

s Projektom, a  procesom hodnotenia, 

NFP, s 

 

 

xiii)  2 odsek 2.7 zmluvy

   108 Zmluvy 

o  pozastaveniu poskytovania NFP zo 

 8 odsek eno h) VZP,  

xiv)  

 ek 2 VZP, 

v Zmluvou o s  alebo 

s  zmysle 

o po  

xv)  

xvi)   platbu v 

zmluvy,  

xvii) 7 

3  

zmluvy ; 

xviii)  

reddavkovej platby  v 

  

 5 odsek 5.5 zmluvy.  

xix)  o 

o  

c) o 

a 

v  

  

d)  Zmluve o 

predpisoch SR a 



Strana 45 z 70 
 

o 

o .  

e) o 

od Zmluvy o  tomto 

 

a  

  

   

-  

 

 

o  

 

  

o 

po  

ek  

f) o 

 o druhej Zmluvnej strane. Na 

4 zmluvy. 

g) 

od Zmluvy o 

rok. V 

o a  

a . 

h) V p o 

a 

o  

NFP, pr o 

  7.2 zmluvy a  

. 

i) o 

o  

j) V  

aj vtedy, ak sa v  

 

NFP alebo jeho   

5.   

zaviazal v Zmluve o 

NFP, s 

 celom rozsahu 

VZP   
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  finan

vysporiadaniu s  

a  

  edku 

  zmysle odsek eno h) tohto 

 

10 VY  

1.   

a) 

o 

ek  

 

platieb alebo z  

b)  

odsek    

c)  Zmluve o 

NFP a 

odsek  

 ek  

 

d)  v  

 a 

 nejde o ek 

 

 13 odsek 5  za Nezrovnalos  sa 

 

 

3 8 

o  

ustanovenie druhej vety ek 7  ; suma 

 ek  

 

e) v

 to v

 

tovarov a  VO; suma 

  

 

f) 
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g)  

o    zmysle 

 Zmluvy o poskytnut ; 

suma  ek 

 

h)  Projektu v 

v ktu 

 Projektu v 

ek 

suma  ek 2 

   

i)  prostriedkov NFP ek eno m) 

 o 

 

a/alebo predfinancovania; suma  

33 odsek   , 

j) 

 

 NFP s  to 

 

 

 ek  

,  

k) P

spolu s  niu dodania predmetu 

plnenia.  

2. V odseku eno. i

v  

odseku eno h

 

    

 

  

do 

v v  ktorom 

a 

k 

symb Bezodkladne. 

P

ITMS2014+ a MS2014+. 

ale    3 

7  

 

povinnosti odseku g) a 
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j)  a  

odsekov 3 7  

3. 

K 

.  

je o automaticky generovanou 

n  zaslanou na e-

kontaktnej osoby

. 

4. uveden  

. tieto 

 uzatvoreniu dohody o  odklade 

: 

a.  pravidiel a  Zmluve o 

NFP NFP poskytnut  (ak ide 

o  

b. o   Zmluve o 

 

pravi  

c. postupuje ekov   

z  

d. postupuje ) a 

ti uvedenej v 

. 

5. P

  

prostriedkov. 

6. 

je 

.  

7. P

  

8.   

 

o  

z  jde z 
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 ekov 

3 7 15  

 alebo do up

. Ustanovenia odsekov 3 7 

 

9. Ak   

a.   , 

b.   

a 

c. ekov 3 8 tohto  

sa . 

 povinnosti 

  to o 

 

10. 

realizo

 

11. Ak  lebo 

, 

 

 

12. Proti   NFP ako aj proti 

 

 

13. 

-  dnej 60-

z  

- -

  ITMS 

 

 

11  

1.  

 

a) 

v analytickej evidencii vedenej v technickej forme2 v 

                                                           
2 eno 
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projektov bez vy

 

b) v   

Projektu  v 

 

2. 

(pojmy definov ek   

P   ek 1 

   

 

P  

a  

431/2002 Z. z. o ve v  

  

3. 

 

a  

4. 

 lehote uvedenej v  

5.  

 vedenia 

 

z  

6. 

 

7. .  

 

 KONTROLA/ AUDIT  

1.  

a.   

b. v  

a  

c.  n   

d.  a osoby 

, 

e.  

f.  , 



Strana 51 z 70 
 

g.  a) f) 

  

2.  

sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP  

 

a aktmi 

R

M P

P Zmluve o NFP. Kontrola Projektu je 

  a audite a 

kontroly povinnej osoby a  kontroly na mieste. 

V kontroly 

povinnej osoby alebo 

 kontroly/   kontroly, 

 v 

k z  k 

 

 k vrhu 

 v 

 kontroly/  kontroly

 . Kontrola a 

z   

 

   

3.  

 

  a  audite a tejto Zmluvy 

o poskytnut  

4. 

o  a .  

5. R

, 

 

a   audite.  

6. 

Zmluvy o 

odsek 7.2 zmluvy  

v , a to o 

  platbu formou 

 

ek  
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7. /auditu  

v   

 

8.  

v zmysle  kontroly/

 

 a  ak nie je 

v ,  

 v lehote uvedenej v 

 kontroly/auditu a 

. 

 4 odsek 

 

 

 

 

9.  na vykonanie 

kontroly/auditu  

 sa 

op  kontroly/auditu 

druh vykonanej kontroly/auditu /auditu  

alebo osoby u  viazan  

a touto Zmluvou o /auditov  

 opatrenia) 

vypl  

 /auditu 

 

ej kontroly/auditu.   

10.  

a 

 

 

 

 

 , POISTENIE MAJETKU 

A  

1.  

 

 za 

podmienok stanoven   v Zmluve o 
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odsek  . 

Pre zriadenie a  

 

 

a) zabez  

 

b)  tomto odseku 1 

 

 ,  

c) 

-

  veci, 

 

d)  to v 

 

e)  

P

republiku. To 

 

z 

v ek eno a) zmluvy) v 

,  

f)  

(i) 

 

(ii) veci v 

 

(iii) veci vo vlastn

bodu ii) alebo 

(iv) veci v  

za po  
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(v) 

 

g) 

  

 mieste Reali  

h)  

 

ALEBO V   

h)   

  Projekte, 

a/

 

zo Zmluvy o P a  zo Zmluvy o 

podmienky: 

(i)  ako 

. V ako 

 

 

zabez

.  

 

(ii) 

 

 v prospech 

tretej osoby

 Zmluvy o  

  . 

 

 

Zmluvu o   

(iii)  

1.  Zmluvy  

2. nky od Zmluvy o  

3. 

banky zo Zmluvy o  

 



Strana 55 z 70 
 

a) 

  v 

 

b) 

financovania 

a/alebo 

v zmysle Zmluvy 

o   

 

  

  

a  

s .  

(iv)  Zmluve o 

 

 Zmluvy o 

NFP a  

  

(v)  

ajov a 

o  

  

o 

 

(vi) V  predaja 

 

  

ch)  

 luve o  

  

o  

2.  

a podobne) a  a ak z  

: 

a)  NFP,  

b) 

Zmluvy o ena a) tohto 

 

c)  

o  
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(i) 

 

 , 

(ii) 

odcudzenia alebo straty; 

 

(iii) R Projektu a 

Projektu,  

(iv) 

   

naj  trvania 

poistenia. Ak  

 k 

 

 tomto bode,  

(v) 

 

 

  

(vi) V 

 odsek 2, bod 13 VZP 

a  

 

3. 

  z poistnej zmluvy v 

 ek  

 

4.  odsekoch 1 a 

 a 

   

5.  : 

a) neposkytne ,  

 4 odseky 2  6, 

 7 odsek 10 a 11 VZP,  
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b)   

  ek 6.1 

zmluvy, z ek 13 a 14 VZP, z ek eno g) VZP 

a 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o 

ako lehota na Bezodkladn  , 

c) 

  

 ene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o 

 , 

d)   

  5 VZP,  

za 

en a), b) c) alebo d) tohto odseku  

zmluvnej pokuty 150 EUR , 

povinnosti alebo do   

v odsek 3.1 eno c) zmluvy. 

  

  , ani 

  ,  

vyzval na d

a   

  

ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

6. 

  

  

1. R

  

podmienky: 

a) vznikli ch 

 

 Projektom) v 

, 

septembra 2013 v  

 a 23,  

b) v eno a) tohto odseku 

  pred 

 alebo 

utia 3 mesiacov od 

o  

2023; 
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c) 

 

v    

 a  ,  

d)  zmysle pr alebo 

 v V

 

e) Aktivitu Projektu, ktor  bola 

, napr. o 

 a 

 

v Zmluve o 

  

 ek 6 eno c) VZP, v  

alebo ak 

s  v  podmienkami upr

v ; 

f)  o , 

a ,  107 

Zmluvy o ; 

g)   ; 

h) ,  

 

Zmluvou o 

 a 

; 

 

financovania;  y Preddavkovej platby, sa  aj 

P

vi,  

i)  a  

z ;  kapitole 
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Platca DPH
378 880,00

jednotka DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

z toho NFP              

(EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8      

Neplatca DPH 10 = 7-8     

prostriedky
ks 9,00 210 400,00 1 893 600,00 2 272 320,00 1 893 600,00 1 798 920,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 893 600,00 2 272 320,00 1 893 600,00 1 798 920,00 0,00

1 893 600,00 2 272 320,00 1 893 600,00 1 798 920,00 0,00

ks 1,00 500,00 500,00 600,00 500,00 475,00 0,00

ks 1,00 300,00 300,00 360,00 300,00 285,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 960,00 800,00 760,00 0,00



jednotka projekt projekt                 (EUR)

z toho                  

NFP                      (EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

800,00 960,00 800,00 760,00 0,00

1 894 400,00 2 273 280,00 1 894 400,00 1 799 680,00 0,00S P O L U 



jednotka bez DPH

1.

IVECO BUS prostriedky
ks 9,000 210 400,00 1 893 600,00 1 893 600,00 0,00

2. ks 1,000 500,00 500,00
500,00

0,00

3. ks 1,000 300,00 300,00
300,00

0,00

0,00 0,00 0,00

1 894 400,00 1 894 400,00 0,00

378 880,00 0,00 378 880,00

2 273 280,00 1 894 400,00 378 880,00Celkom s DPH:

Celkom:

DPH:
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*  

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, 
na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 
finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 
keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 
nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a  postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť 
ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí 
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej 

opravy  
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 
v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 
vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 
postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 
zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 
výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, 
nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal 

byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola 
zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy. 

 

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu 

od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH 

v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 
prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), 
ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 
 

100 %  

 

mailto:cez
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Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 
že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť 
zverejnená. 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  
 

Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola 

nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup 
pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a  korektne 

zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na 
mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  

 

Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane)  zákazku s nízkou hodnotou alebo 
zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a 
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 
prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo 

preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale 
prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov. 
 

Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu 
do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH 

v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 
prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“)  
alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 
viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného 

25%  
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príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov 
podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy 
minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové 
rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby 
nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie 
ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch 

vybraných záujemcov.  
 

Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% 

alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, 

bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil 
povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal 

informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 

alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava 
podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa 
predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 

troch vybraných záujemcov. 

 

Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane),  bola 

zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť 

zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom 

sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto 

zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre 

 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový 
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na 
webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). 

 

Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa 
predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 

troch vybraných záujemcov. 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 
a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli 
zverejnené. 

100 %  vzťahuje sa na 
každú z rozdelených 
zákaziek 

  

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy. .           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 

ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 
 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená 
vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu. 

 

25 % vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
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Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 
eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s 
PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu 
námietok. 

10%  

3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 
predmetov zákaziek, pričom zákazka 
nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 
dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 
zákazky na stavebné práce do PHZ.  
 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 
obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý 
predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky. 
 

25 % 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 

hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale 
zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.  
 

10 % 

 

 Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol 

predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.  

5 % 

4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 
na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 
odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 
 

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 
 

5 % 
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2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 

VO/obstarávania 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 

5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 
elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 
 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 
hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 
podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  
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4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     
o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 
oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 

alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 

6 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 
o súťažné podklady/súťažné podmienky 

(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 
návrhov alebo bežný postup pre 

podlimitné zákazky) 

 

alebo 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 
podkladom alebo iným dokumentom, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní. 
 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 
bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 
 

25 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

5 %  
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5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 

7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť5 

 

alebo 

 

nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 
záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 
nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 
dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 
   

10 %  

 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 
EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 
konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 
bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

10 % 
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6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Nedodržanie povinnej elektronickej 
komunikácie pri zadávaní nadlimitných 
a podlimitných zákaziek VO po 
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 
centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 
 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu.  
 

25% 

 

 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 
predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 
 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu. 
 

10 % 

10 

Neuvedenie: Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 
nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 
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- podmienok účasti v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. vo výzve 
na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. výzve na 
predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 
predmetu zákazky a zmluvných 
podmienok v súťažných 
podkladoch 

 

alebo 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 
nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 
informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 
poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 
špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 
detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 
upravené nedostatočne, neurčito. 
 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 
na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 
zverejnené. 

10 % 

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

25 % 
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stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk, ktoré sú založené 
na neodôvodnenej národnej, regionálnej 
alebo miestnej preferencii určitých 
hospodárskych subjektov 

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 
meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 
a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

10 % 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 
a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 
požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 
súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. 
Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

25 % 
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(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 
spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 
 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 
súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 
podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 
hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 
možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 
iných ako nadlimitných zákaziek 

 

10 % 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

5 % 
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8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so 

zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 
zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 

13 

Nedostatočne opísaný predmet 
zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

14 

Obmedzenie možnosti použiť 
subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 
realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 
kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 
dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 
na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 
vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 
skupiny dodávateľov. 
 

5 % 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktorých predmetom nie je 
intelektuálne plnenie, bežne dostupných 
na trhu, prostredníctvom elektronického 
trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 
ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 
ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 
 

5 % 

 

 

 

16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 
tovary, služby alebo stavebné práce s 
využitím elektronického trhoviska 
(od 31.03.2022 s uplatnením 
zjednodušeného postupu pre zákazky na 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 
dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný 
systém. 

25 %  
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bežne dostupné tovary a služby) alebo            

v rámci dynamického nákupného 
systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby 
alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 

31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 
dostupné tovary a služby. 
Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 
počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného 
systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší 
počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet 

zákazky. 

10 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 
ponúk alebo neidentifikovanie 

minimálne troch vybraných 

záujemcov/potenciálnych dodávateľov, 

ktorí sú oprávnení dodať predmet 
zákazky, v prípade zákazky s nízkou 
hodnotou nižšieho rozsahu alebo 

zákazky zadávanej osobou, ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% alebo 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP, ak 

prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej 
dotovanou osobou nezverejnil výzvu na 
predkladanie ponúk na svojom 
webovom sídle a informáciu 
o zverejnení nezaslal na mailový 
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk 
minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou 

nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani 
neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové 
rozhranie). 

 

Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na 
predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v 

prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch 
potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu 
na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení 
nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. 

 

 

25 % 
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  Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 
na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba 
dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné 
osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené 
v rozpore s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 
malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 
podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 
 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 
 

25 % 

 

 

19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 
rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania/výzve 
na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch 

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

25 % 
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alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži, ktoré neboli zverejnené 
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

10 % 
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20 

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 
a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 
postupu zadávania zákazky (tento typ 

porušenia je možné uplatniť iba 
v prípade, ak identifikované zistenia nie 
je možné ani na základe analógie a 
proporcionality priradiť k iným typom 
porušenia podľa tejto prílohy č. 1) 
 

 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 
 

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 

mimoriadne nízkej ponuky. 
 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 
záujemcom. 
 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 
ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 
 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa      
§ 55 ods. 2 ZVO. 

25 % 

 

finančná oprava môže byť 
znížená na 10 % alebo            
5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 
 

 

 

21 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 
zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 
alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 
 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 
ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 
týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 
nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 
 

25 % 

22 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 
jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  
 

25 % 
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Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 
modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 
 

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 
 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 
predbežného zapojenia záujemcov 
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 
prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 
použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 
vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 
uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 
 

25 %  

24 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 
podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 
zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 
odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         vo 
vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 
vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 

25 % 
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9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 

obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 
nákladov. 

26 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 
 

100 %  

 

27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 
súdom  
 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 
prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 
písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách 
vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 
ods. 8 písm. d) ZVO. 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 
úspešným uchádzačom. 
 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 
zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 
podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 
osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 
 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 
že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

10 % 

Realizácia zákazky 

28 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 
v súlade s pravidlami ustanovenými           
v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre 

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 
uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 
predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 
ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

25 % z ceny zmluvy 

a 25% z hodnoty 

dodatočných výdavkov 
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žiadateľa/prijímateľa k procesu a 
kontrole VO/obstarávania.  

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) 
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 
 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 
alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 
 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2)      
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.  
 

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 

zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 

50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 
 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 
ak  

a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 
zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 
na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 
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Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupov podľa ZVO. 
 

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 


