
 
                                                                            
 
                                                                           

 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Vykonávateľ  

a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľ  

časti Plánu obnovy a odolnosti 
 

 

OZNAMUJE 
 

V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE 

PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV 

„Pilotná výzva“ 

 

 
Názov výzvy:  1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

obnovu rodinných domov „Pilotná výzva“  

Kód Výzvy:  02I01-18-V01 

Komponent: 2 Obnova budov 

Investícia:  1. Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov 

 

 

 

ZMENU Č. 2 VÝZVY 

 

 

 

 

 
schválil: 
Ján Budaj 
minister životného prostredia Slovenskej republiky 

 

V Bratislave dňa:  
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Príloha č. 2 Výzvy Vzor Zmluvy o poskytnutí PPM 

 

Predmet zmeny 

Predmetom zmeny je úprava Prílohy č. 2 Výzvy Vzoru Zmluvy o poskytnutí 
mechanizmu na podporu prostriedkov obnovy a odolnosti vrátane prílohy č. 1 
Zmluvy Všeobecných zmluvných podmienok a Prílohy č. 2 Zmluvy Opisu 
projektu 

 

1. 

Pôvodné znenie 

Prílohy č. 2 Výzvy 

Vzor Zmluvy 

o poskytnutí 

prostriedkov 

mechanizmu na 

podporu obnovy a 

odolnosti 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA 
PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI 

 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa  

§ 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o mechanizme“)  

 

 

Názov: Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:  Tajovského 14049/28, 975 90 Banská Bystrica   
Právna forma:  príspevková organizácia zriadená MŽP SR 
IČO: 00 626 031    
Štatutárny orgán/konajúca osoba:  Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 
Poštová adresa1: Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 
eschránka: 
 

1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej 

sídla. 

 

Článok 2 Predmet a účel zmluvy 
 

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe Sprostredkovateľom Kladne 
posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá splnila podmienky 
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod číslom <číslo 
registrovanej Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu>, 
predloženej v rámci Výzvy Vykonávateľa vyhlasovanej v rámci poverenia 
Sprostredkovateľom “Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov – pilotná výzva“, kód výzvy: 
02I01-18-V01“ zo dňa 06.09.2022 podľa § 12 ods. 2 zákona o mechanizme. 

 
Článok 3 Výdavky a financovanie projektu 
 

3.5.    Realizácia Aktivít Projektu musí byť ukončená do 1 roka od uzatvorenia  Zmluvy. 
Obdobie oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom 01.02.2020 a končí 
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ukončením vecnej realizácie projektu v zmysle čl. 1, najneskôr dňom........ (ďalej 
len „Obdobie oprávnenosti výdavkov“).    

 
Článok 4 Osobitné ustanovenia 
 

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) nasledovne:  

Záverečnú ŽoP Prijímateľ predloží najneskôr do 4 týždňov po Ukončení vecnej 
realizácie Projektu. Vzor ŽoP Prijímateľa určí Vykonávateľ v Záväznej 
dokumentácii. 

4.2 Doba udržateľnosti Projektu je päť (5) rokov. 

4.3 Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy spĺňať podmienku, že 
rodinný dom nebude využívaný na viac ako 20% svojej ročnej kapacity na 
hospodárske účely. V prípade porušenia uvedenej povinnosti ide o podstatné 
porušenie Zmluvy podľa článku 11 ods. 7 písm. c) VZP.. 

4.4 Prevod práv a povinností vyplývajúci z tejto Zmluvy v prípade každého 
Prijímateľa je možný iba po predchádzajúcom písomnom súhlase 
Sprostredkovateľa a v súlade s ustanoveniami článku 8 VZP.  

 

 

 

 

Aktualizované 

znenie Prílohy č. 2 

Výzvy Vzor Zmluvy 

o poskytnutí 

prostriedkov 

mechanizmu na 

podporu obnovy a 

odolnosti 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA 
PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI 

 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 14 zákona č. 

368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mechanizme“)  

 

Názov: Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:  Tajovského 14049/28, 975 90 Banská Bystrica   
Právna forma:  príspevková organizácia zriadená MŽP SR 
IČO: 00 626 031    
Štatutárny orgán/konajúca osoba:  Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 
Poštová adresa1: Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 
eschránka: 

odstránená poznámka č. 1 pod čiarou 

1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej 

sídla. 

 
Článok 2 Predmet a účel zmluvy 
 

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe Sprostredkovateľom Kladne 
posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá splnila podmienky 
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod číslom <číslo 
registrovanej Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu>, 
predloženej v rámci Výzvy Vykonávateľa vyhlasovanej v rámci poverenia 
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Sprostredkovateľom “Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov – pilotná výzva“, kód výzvy: 
02I01-18-V01“ zo dňa 6. septembra 2022 podľa § 12 ods. 2 zákona o mechanizme. 

 
Článok 3 Výdavky a financovanie projektu 
 

3.5. Realizácia Aktivít Projektu musí byť ukončená do ... mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. Obdobie oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom 
01.02.2020 a končí ukončením vecnej realizácie projektu v zmysle čl. 1, najneskôr 
dňom 31. marca 2026 (ďalej len „Obdobie oprávnenosti výdavkov“).    

 

Článok 4 Osobitné ustanovenia 
 

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predložiť Žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) najneskôr do 
4 týždňov po Ukončení vecnej realizácie Projektu. Vzor ŽoP určí Vykonávateľ 
v Záväznej dokumentácii. 

4.2 Doba udržateľnosti Projektu je päť (5) rokov. 

4.3 Prijímateľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti Zmluvy bude splnená 
aspoň jedna z podmienok: 

a. rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie, nie je prenajímaný tretím 
osobám, ani využívaný na výkon inej hospodárskej činnosti  alebo 

b. rodinný dom je čiastočne využívaný aj na hospodárske účely, avšak 
náklady spojené s užívaním rodinného domu nie sú zahrnuté do nákladov 
hospodárskej činnosti vykonávanej v rodinnom dome.  

V prípade porušenia uvedenej povinností ide o podstatné porušenie Zmluvy 
podľa článku 11 ods. 7 písm. c) VZP. 

4.4 Prevod práv a povinností vyplývajúci z tejto Zmluvy v prípade každého 
Prijímateľa je možný iba po predchádzajúcom písomnom súhlase 
Sprostredkovateľa a v súlade s ustanoveniami článku 8 VZP.  

 

 

 

2.  

 

Pôvodné znenie 

Prílohy č. 1 Zmluvy 

Všeobecné zmluvné 

podmienky 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia 

Riadne uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym 

rámcom, Záväznou dokumentáciou,  Výzvou a s príslušnou schémou pomoci, ak ide o 

poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis.;  

Začatie realizácie Projektu – začatie realizácie prvej aktivity Projektu v súlade s 
Prílohou č. 2 Opis Projektu, pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie 
Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je deň:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia 
účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom 
nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 
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(v) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú 
nemožno podradiť pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 
Opis Projektu,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. 
Odlišne od vyššie uvedeného sa Začatím realizácie Projektu v prípade poskytovania 
štátnej pomoci/pomoci de minimis rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel 
EÚ pre štátnu pomoc (napr. podľa článku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy v platnom znení alebo nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. 
decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na 
pomoc de minimis v platnom znení).  

 

Článok 2 Všeobecné povinnosti zmluvných strán 
 
4 e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo 

v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, boli 
výdavky Projektu jednoznačne identifikovateľné, t.j. v prípade podvojného účtovníctva 
Prijímateľ využíva analytickú evidenciu a v prípade jednoduchého účtovníctva slovné a 
číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona 
o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy 
definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných 
knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave 
jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch 
v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania 
majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve. 
Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť 
proces kontroly a auditu zo strany Oprávnených osôb; ak má Prijímateľ sídlo alebo 
miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa 
poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na území 
ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, pričom ustanovenia o povinnosti 
označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane, 
 
g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 
13 VZP) a Právnym rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním 
účtovnej dokumentácie) a Záväznou dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, 
ak z ods. 6.3. článku 6 Zmluvy poskytnutí prostriedkov mechanizmu nevyplýva dlhšia 
doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa 
Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky 
predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na základe 
oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP, 
 
Článok 3 Obstarávanie služieb, tovarov a prác prijímateľom 
 
2. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým 

dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 6 
ods. 6.3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku 
potrebnú súčinnosť.  
 
Článok 5 Poskytovanie informácií 
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1. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy 
sa o nich Prijímateľ dozvedel: 
a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania 

voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb 
prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek iných skutočnostiach, 
ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na 
naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať 
Vykonávateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, 
reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie 
splátkového kalendára, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, 
alebo o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze. Prijímateľ 
je povinný informovať Vykonávateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení 
nútenej správy, 

 
Článok 6 Informovanosť, komunikácia a viditeľnosť 
 
1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy podľa článku 6 Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu, minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia 
realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, informovať 
verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. získal, 
a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti 
uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Záväznej 
dokumentácie. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov 
zabezpečí:  
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, 
iný hmotný výstup umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k 
takému Predmetu Projektu: 
 

Článok 7 Vlastníctvo a použitie výstupov 
 

1. V období od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. 
do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, 
sa Prijímateľ zaväzuje že:  
a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú spĺňať vo Výzve 

stanovené podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa 
vlastníckych, resp. iných užívacích práv Prijímateľa k nehnuteľnostiam, 
v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako 
„Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať 
k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade 
s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok upravujúcich ťarchy a iné 
práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu. 
Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí 
byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu 
nerušene a plnohodnotne užívať od Začatia realizácie Projektu až do 
Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, 
ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii 
rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu 
navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou;  

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, 
ktoré Prijímateľ obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov 
mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov 
mechanizmu“):  
(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti 

s Projektom, na ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, 
s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu je 
vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého 
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z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do 
prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu Cieľa Projektu podľa 
Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu alebo v súlade 
s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de 
minimis, ak sú relevantné, 

(iv) predstavujúci nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom 
a práv priemyselného vlastníctva, vrátane práv z patentu, práv na ochranu 
designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej len 
„Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať 
na základe písomnej zmluvy. Z obsahu písomnej zmluvy musí vyplývať, 
že Prijímateľ bude oprávnený nerušene používať dielo, resp. vykonávať 
práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia 
realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do 
skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje 
Udržateľnosť. Ak je vytvorenie a dodávka práva duševného vlastníctva 
Cieľom Projektu, takáto písomná zmluva s dodávateľom musí obsahovať 
aj úpravu prevodu práva priemyselného vlastníctva na Prijímateľa. 
Vykonávateľ je oprávnený v Záväznej dokumentácii bližšie špecifikovať 
požiadavky na obsah zmluvy týkajúcej sa Majetku, ktorý je predmetom 
duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky 
predchádzajúceho schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa; 

 
2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa od Začatia realizácie 
Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby 
udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť: 

4. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ 
zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné 
prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za iných ako 
trhových podmienok, môže zakladať štátnu pomoc/pomoc de minimis podľa 
osobitných predpisov, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť 
vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci/pomoc de minimis spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z Právneho rámca. Vykonávateľ 
zároveň môže žiadať vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti dotknutej 
konaním alebo opomenutím Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety v súlade 
s článkom 14 VZP.  

5. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak 
prenechaný inej osobe, musí tak Prijímateľ spraviť za trhových podmienok a za 
trhové ceny, aby sa predišlo štátnej pomoci/pomoci de minimis na ďalšej úrovni. 
Nájomca a/alebo osoba podľa prvej vety, ktorá bude takýto majetok spravovať 
alebo prevádzkovať, musí byť vybratá prostredníctvom súťažného, 
transparentného, nediskriminačného a nepodmieneného postupu v súlade 
právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.  
 

Článok 10 Zmena zmluvy 
 
3. V spojení s ods. 6.2 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa 

Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na 
hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. 
povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu 
Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa 
považuje: 
a. Formálna zmena spočívajúca v zmene: 
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i. údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. 
obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, 
číslo účtu určené na úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, 
ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok, alebo  

ii. subjektu Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného 
právneho predpisu;  

c. zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu; za menej 
významnú zmenu Projektu sa považuje najmä:   
i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní 

s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu,  
ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu 

k Projektu, resp. Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, 
ktorá nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, ani na 
dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napríklad 
zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií 
a podobne),  

iii. odchýlka v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu 
týkajúca sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie 
výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 
a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, 

iv. presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte 
Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu a takýto presun nemá vplyv 
na výšku Celkových oprávnených výdavkov a na dosiahnutie a/alebo 
udržateľnosť Cieľa Projektu, 

v. skrátenie doby Realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím 
realizácie Projektu uvedenou v Prílohe č. 2 Opis Projektu, 

vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu, 
vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadajú pod niektorú 

z definovaných kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny 
označené Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii; 

d. zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu; za významnú zmenu 
Projektu sa považuje najmä zmena: 
i. miesta realizácie Projektu,  
ii. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh 

súčasne aj Predmetom Projektu,  
iii. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,  
iv. majetkovoprávnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu, 
v. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré 

vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom, 
vi. používaného systému financovania, 
vii. doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktorá je 

oprávnená v zmysle Výzvy, 
viii. Prijímateľa podľa článku 8 VZP, 
ix. odchýlky v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis projektu 

týkajúcej sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu 
Projektu podľa ods. 3 písm. c) bod iii. tohto článku VZP, 

x. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím 
realizácie Projektu uvedeným v Prílohe č. 2 Opis Projektu, 

xi. akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej 
pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia, 

xii. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená 
v Záväznej dokumentácii. 

 

4.    Zmena Zmluvy z dôvodu na strane Prijímateľa sa zrealizuje na základe žiadosti 

Prijímateľa o zmenu Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme 
určenej pre tento účel v Záväznej dokumentácii.  
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5.   Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonaním 
samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, 
alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom 
vykonania zmeny odvrátiť, alebo v lehote určenej Vykonávateľom v Záväznej 
dokumentácii.  

 
8. V prípade, ak nedôjde ku zmene Zmluvy, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať 

predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 
výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené 
výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. V prípade 
vyhovenia žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh 
dodatku k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. 
Zmena Zmluvy sa vykoná bezodkladne, najneskôr však pred úhradou najbližšej 
ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ neschváli ŽoP obsahujúcu 
výdavky, ktoré sa týkajú predmetnej zmeny skôr, ako nadobudne účinnosť 
dodatok k Zmluve obsahujúci predmetnú zmenu Zmluvy. 

 
Článok 11 Ukončenie zmluvy 
 
7.   Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia 

Zmluvy vedela alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z 
jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, bolo rozumné 
predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri 
takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak 
ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa 
považuje najmä: 

 
l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP –  
   zúčtovanie predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby, 
 

Článok 14 Vysporiadanie finančných vzťahov 
 

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 
a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak tieto nevyčerpal podľa 

podmienok Zmluvy, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého 
predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk,   

b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo 
poskytnuté neoprávnene (najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol 
nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy), 

c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil 
povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo ak v súvislosti s Projektom bolo 
porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto porušením sa spája 
povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti (napr. 
porušenie finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia 
Prostriedkov mechanizmu),  

d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to 
ustanovuje Zmluva alebo došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP 
z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy, 

e) odviesť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona 
o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých 
Prostriedkov mechanizmu (ďalej len ,,výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos 
na financovanie Projektu alebo jeho časti;  

f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby 
v lehote určenej Vykonávateľom.  

2. Prijímateľ je povinný vykázať Vykonávateľovi použitie prostriedkov 
zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP v záverečnej 
Žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. 
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e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku 
nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná záverečná Žiadosť o platbu, a to 
spôsobom určeným Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii. 

 
5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou 

platby na účet určený Vykonávateľom; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou 
organizáciou, realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou 
platby na účet určený Vykonávateľom alebo formou rozpočtového opatrenia. 

 
Článok 15 Meny a kurzové rozdiely 
 
1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, ŽoP, ktorá obsahuje 

príslušné Účtovné doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné 
kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok VZP neustanovuje inak. Pri 
použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných 
Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto 
článkom VZP a s § 24 zákona o účtovníctve.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 
EUR na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP 
použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň 
uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR 
zahrnie Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu 
zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije 
na účely ŽoP referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou 
bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok 
prepočítaný týmto kurzom na EUR zahrnie Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - refundácia). 

4. Neuplatňuje sa.  
5. Neuplatňuje sa.  
6. Na účely tohto článku VZP sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň 

uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 
23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; 
uvedené sa primerane vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou. 

 

Článok 17a. Systém refundácie  

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky 

Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – predloženej Prijímateľom v EUR.  

2. V rámci ŽoP Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových 

vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných 

nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP 

spolu s relevantnou podpornou dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah a ďalšie 

náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. Výdavky deklarované v ŽoP sú 

vykazované formou zjednodušeného vykazovania výdavkov.  

3. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP podľa 

zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety 

Vykonávateľ ŽoP schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených 

výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť 

Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. 
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Aktualizované 

znenie Prílohy č. 1 

Zmluvy Všeobecné 

zmluvné podmienky 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia 
Bod 2 Pojmy použité vo VZP sú záväzné pre celú Zmluvu. Pojmy používané v 

Zmluve sú najmä 

Riadne – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade 
so Zmluvou, Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a Výzvou. 

Začatie realizácie Projektu – začatie realizácie prvej aktivity Projektu v súlade s 
Prílohou č. 2 Opis Projektu, pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie 
Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je deň:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia 
účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom 
nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(v) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú 
nemožno podradiť pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 
Opis Projektu,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá.  

 
Článok 2 Všeobecné povinnosti zmluvných strán 
 
4.  Prijímateľ sa zaväzuje: 

e) vypúšťa sa 

f) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 
VZP), Právnym rámcom  a Záväznou dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, 
ak z ods. 6.3. článku 6 Zmluvy poskytnutí prostriedkov mechanizmu nevyplýva dlhšia 
doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa 
Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky 
predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na základe 
oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP, 

 

Článok 3 Obstarávanie služieb, tovarov a prác prijímateľom 
 

2. vypúšťa sa 
 
Článok 5 Poskytovanie informácií 
 
1. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy 

sa o nich Prijímateľ dozvedel: 
a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho 

konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach 
Oprávnených osôb prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek 
iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na Realizáciu 
Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je tiež 
povinný informovať Vykonávateľa o začatí a ukončení konkurzného konania 
a konkurzu, vyhlásení osobného bankrotu, konania o návrhu na určenie 
splátkového kalendára.  

Článok 6 Informovanosť, komunikácia a viditeľnosť 
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1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy podľa článku 6 Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu, minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia 
realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, informovať 
verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. získal, 
a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti 
uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Záväznej 
dokumentácie. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov 
zabezpečí:  
ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný 
hmotný výstup umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému 
Predmetu Projektu: 
 

Článok 7 Vlastníctvo a použitie výstupov 

1. Počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa Prijímateľ zaväzuje že:  

a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú spĺňať vo Výzve 
stanovené podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa 
vlastníckych, resp. iných užívacích práv Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých 
alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako 
„Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať 
k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade 
s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok upravujúcich ťarchy a iné 
práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu. 
Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť 
zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene 
a plnohodnotne užívať počas platnosti a účinnosti Zmluvy. Môže pritom dôjsť aj ku 
kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré 
sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 
Prijímateľ obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu 
alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s Projektom, na 
ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre 
zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu je vhodné prenechanie 
prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej 
osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu 
a udržaniu Cieľa Projektu podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky 
mechanizmu alebo v súlade s Výzvou, 

(iv) vypúšťa sa 

2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa počas doby platnosti 
a účinnosti Zmluvy: 

4.  neuplatňuje sa 

5.  neuplatňuje sa 

Článok 10 Zmena zmluvy 

3. V spojení s ods. 6.2 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa 
Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na 
hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. 
povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu 
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Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa 
považuje: 

a. Formálna zmena spočívajúca v zmene: 

i. údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. 
v prípade Prijímateľa meno a priezvisko, trvalé bydlisko, kontaktné údaje, 
číslo účtu určené na úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, 
ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok, alebo  

b. zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu: neuplatňuje sa 

 d. zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu; za významnú zmenu 
Projektu sa považuje najmä zmena: 
i. majetkovoprávnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu, 
ii. Prijímateľa podľa článku 8 VZP, 
iii. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným  
             Obdobím realizácie Projektu uvedeným v Prílohe č. 2 Opis Projektu, 
iv. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v 
Záväznej dokumentácii. 

4. Zmena Zmluvy z dôvodu na strane Prijímateľa, s výnimkou formálnej zmeny podľa 
písm. a) bodu i. predchádzajúceho odseku a zmeny, ktorá má vplyv na výšku 
prostriedkov mechanizmu sa zrealizuje na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu 
Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme určenej pre tento účel v 
Záväznej dokumentácii.  

5. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonaním 
samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, 
alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom 
vykonania zmeny odvrátiť, alebo v lehote určenej Vykonávateľom v Záväznej 
dokumentácii. Uvedené neplatí pre zmeny, ktoré majú vplyv na výšku prostriedkov 
mechanizmu. Tieto zmeny prijímateľ indikuje v rámci predloženej žiadosti o platbu. 

8.    V prípade, ak nedôjde ku zmene Zmluvy, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať 
predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 
výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené 
výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. V prípade 
vyhovenia žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh dodatku 
k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena 
Zmluvy ,s výnimkou formálnej zmeny podľa ods. 3 písm. a) bodu i. sa vykoná 
bezodkladne, najneskôr však pred úhradou ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že 
Vykonávateľ neschváli ŽoP obsahujúcu výdavky, ktoré sa týkajú predmetnej zmeny 
skôr, ako nadobudne účinnosť dodatok k Zmluve obsahujúci predmetnú zmenu 
Zmluvy. 

Článok 11 Ukončenie zmluvy 
 
7.   Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia 

Zmluvy vedela alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z 
jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, bolo rozumné 
predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri 
takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak 
ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa 
považuje najmä: 

l) neuplatňuje sa 

  

Článok 14 Vysporiadanie finančných vzťahov 
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1.    Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu: 

a) poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene (najmä 
v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov 
mechanizmu podľa Zmluvy), 

b) alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo ak 
v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto 
porušením sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich 
časti (napr. porušenie finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia 
Prostriedkov mechanizmu),  

c) alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo došlo k zániku 
Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy. 

2.   neuplatňuje sa 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby 
na účet určený Vykonávateľom. 

 
Článok 15 Meny a kurzové rozdiely 
 

1. Neuplatňuje sa 
 
Článok 17a Systém refundácie 
 
Dopĺňa sa nový bod 4., ktorý znie: „Prijímateľ je povinný uchovávať doklady týkajúce sa 
projektu pre účely výkonu kontroly a/alebo auditu v súlade s článkom 13 týchto VZP a 
Záväznou dokumentáciou po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.“ 
 

 

3. 

Pôvodné znenie 

Prílohy č. 2 Zmluvy 

Opis projektu 

OPIS PROJEKTU 

 
1. Identifikácia Projektu - všeobecné údaje o Projekte  

Názov:                                    ........................................................................ 
Kód Projektu:                        ........................................................................ 
Opatrenie/a financované Projektom:............................................................. 
 
Program:                              Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
                                            1. Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných  
                                            Domov 
Komponent:                        2. Obnova budov 
Schéma pomoci:                Neuplatňuje sa 
 

2. Financovanie projektu 
Číslo účtu – IBAN:                 ........................................................................ 
Kód Projektu:                        ........................................................................ 

 
3. Miesto realizácie Projektu – špecifikácia RD podľa katastra nehnuteľností 

 
Číslo LV:                    ........................................................................ 
Okres/obec:                      ........................................................................ 
Katastrálne územie:         ......................................................................... 
Parcelné číslo:      ......................................................................... 
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Ulica:                    ......................................................................... 
Súpisné a orientačné číslo:....................................................................... 
 

4. Harmonogram projektu   
 

Začatie realizácie Projektu: ........................................................................ 
Ukončenie vecnej realizácie Projektu:........................................................ 

 
5. Cieľ Projektu 

 
Úspora primárnej energie v %: ................................................................. 
Opatrenie/a zo skupiny A: ................................................................. 
Opatrenie/a zo skupiny B1-B5: ................................................................. 

 
 
Rozpočet projektu  

Výška Oprávnených výdavkov celkom: .................................................... 
Výška Oprávnených výdavkov skup. A: .................................................... 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B1: .................................................... 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B2: .................................................... 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B3: .................................................... 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B4: .................................................... 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B5: .................................................... 
Výška Oprávnených výdavkov:     .................................................... 
sprievodná dokumentácia Projektu:       .................................................... 
(vykážu sa iba tie položky výdavkov, ktoré budú skutočne zahrnuté 
v rozpočte Projektu) 
Výška prostriedkov mechanizmu ................................................... 
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Aktualizované znenie 

Prílohy č. 2 Zmluvy 

Opis projektu 

OPIS PROJEKTU 
 

1. Identifikácia Projektu - všeobecné údaje o Projekte  
 
Kód Projektu:                      ........................................................................ 
Opatrenie/a financované Projektom: ...................................................... 
 

2. Miesto realizácie Projektu – špecifikácia RD podľa katastra nehnuteľností 
 
Číslo LV:                               .........................................................................                                   
Okres:                                  ......................................................................... 
Obec:                                   ......................................................................... 
Katastrálne územie:         ......................................................................... 
Parcelné číslo:                   ......................................................................... 
Súpisné číslo:                    ......................................................................... 
 

3. Obdobie oprávnenosti Projektu                        01.02.2020 – 31.03.2026 
 

4. Cieľ Projektu 
 
Úspora primárnej energie v %           ................................................................. 
 

5. Oprávnené výdavky Projektu v EUR 
 
Výška Oprávnených výdavkov skup. A:          .................................................. 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B1:        .................................................. 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B2:        .................................................. 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B3:        .................................................. 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B4:        .................................................. 
Výška Oprávnených výdavkov skup. B5:        .................................................. 
Sprievodná dokumentácia a vynútené výdavky: .............................................. 
 
)vykážu sa iba tie položky výdavkov, ktoré budú skutočne zahrnuté v oprávnených 
výdavkoch Projektu) 
Výška prostriedkov mechanizmu v EUR: ....................................................... 

 

Zdôvodnenie zmeny Potreba obsahovej úpravy vzoru Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu vrátane jej príloh (VZP a Predmet projektu), vyplývajúca z 

praktických skúseností získaných pri doterajšej implementácii vyhlásených 

pilotných Výziev (štandardnej a sociálnej)  a potrebu zjednodušenia návrhu 

Zmluvy o PPM z pohľadu jej väčšej zrozumiteľnosti pre cieľovú skupinu 

žiadateľov/prijímateľov  

 


