
                                                                                                                         

V súvislosti so zmenou Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5 došlo k zmene ustanovení Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len „zmluva“).   

V zmluve o poskytnutí NFP boli upravené nasledovné ustanovenia: 

Čl. 3.7 znie 

Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení 

a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. 5.37 a 5.38 znie: 

5.37  Prijímateľ v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon 

o ochrane osobných údajov“), svojim podpisom tejto Zmluvy slobodne a vážne udeľuje 

Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním všetkých osobných údajov dotknutých osôb, 

poskytnutých Prijímateľovi pri realizácií aktivít Projektu podľa tejto Zmluvy. Tento súhlas 

Prijímateľ dáva Poskytovateľovi za účelom kontroly a vyhodnotenia aktivít Projektu podľa tejto 

Zmluvy, ako aj na účely hodnotenia Operačného programu. Prijímateľ súhlasí s tým, aby za 

týmto účelom osobné údaje dotknutých osôb boli zhromažďované, uchovávané, spracúvané, 

poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám. Poskytovateľ berie na vedomie, že 

práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona o ochrane osobných údajov. Prijímateľ sa 

týmto zaväzuje zmluvne alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, aby dotknuté osoby 

takýto súhlas tiež poskytli v súlade s  § 7 zákona o ochrane osobných údajov. 

 

5.38 Prijímateľ týmto dáva poskytovateľovi súhlas na zverejnenie mien fyzických a právnických 
osôb, ktoré boli právoplatné odsúdené v súvislosti s prostriedkami poskytnutými z fondov 
EÚ, spolu s názvom projektu a výškou príspevku. 

 

Čl. 6.1 znie: 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Došlo k vypusteniu slov                         

„v centrálnom registri zmlúv“ 

 

Čl. 6.2 znie: 



Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej 

monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade 

s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť 

a účinnosť končí 31.08.2020 a čl. 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na 

základe tejto Zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení o čas trvania týchto 

skutočností. 

 

Všeobecné zmluvné podmienky: 

Čl. 1.4 

Dopĺňa sa veta „Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.“ 

 

Č. 2.2 znie: 

Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a usmernením RO 

č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretín subjektom 

v účinnom znení 

 

Čl. 3.4  

Dopĺňa sa veta  Ak Prijímateľ  poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

 

Čl. 5.2, 6.3  vypúšťa sa časť vety „v súlade s čl. 10 VZP“ 

 

Čl. 7.2. vypúšťa sa slovo „automaticky“ 

a) Čl. 10.1 j) znie: „odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona  
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia 
poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP 
systémom zálohovej platby alebo predfinancovania“ 

 

V texte zmluvy sa pred slovom príjme doplnilo slovo „čistý“ čl. 10.4, 10. 5, 10. 7. 10.9, 10.10 

 



11.1.a) doplnili sa slová „alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa 

jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých 

projektov“ 

 

Čl. 14 .1 c) znie  

spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, 

resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov, 

napr.   usmernenia RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 

2013 v zmysle neskorších aktualizácií. 

 

Čl. 14.1. e) dopĺňa sa veta  

Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa  čl. 11 

ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a  čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 

1080/2006; 

 

Čl. 14.3 znie 

Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčísli 

osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ 

je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť2. 

 

Čl. 15 

Dopĺňa sa k slovám účet prijímateľa „určeného na príjem NFP“ 

 

Čl. 16  

1.13 znie 

V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné 

účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané 

formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté 

predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom 

banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom 

v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
2 V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať 
ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 



centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 

Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v 

deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša 

Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania 

záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je 

považovaný za oprávnený výdavok.  

 

 

2.15, 4.23. 6.22 sa dopĺňa o slová „resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté 

predfinancovaním 

 

3.21 , 5.19 znie: V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene 

ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť 

prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok 

prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej 

mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov 

v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu 

zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného 

Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v 

účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 

sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

 

7.9 znie 

7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa 
sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

 

Nový článok 17 

 

Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV 

1. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku 
voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 
Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 
(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 



 (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“), 

e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581  Občianskeho 
zákonníka, resp. § 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).  

2. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 
524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu 
predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis 
z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho 
orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.  

3. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na 
pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho 
zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 
vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou 
disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie 
účtovných dokladov záložnému veriteľovi.  

4. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 
voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky 
Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon 
rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo 
kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) 
potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu 
rozhodnutia, 

5. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 
(štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci 
dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového 
nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní). 

6. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581  
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci 
dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok. 

7. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého 
z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi 
predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). 
Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.  

 

Zároveň boli v texte opravené niektoré lingvistické nedostatky.  

 

 

 

 

 


