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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU 

NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

• podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 14 zákona č.

368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a

odolnosti;

• obsahuje práva a povinnosti vykonávateľa a prijímateľa (čl. 2

VZP);

• žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy

vykonávateľovi súčinnosť;

• právny nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu

vzniká nadobudnutím jej účinnosti.



Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

• Príloha č. 1 VZP

• Príloha č.2 Kladne posúdená Žiadosť o prostriedky 

mechanizmu

• Príloha č. 3 Rozpočet projektu

• Príloha č. 4 Vzor Monitorovacej správy

• Platnosť/účinnosť (deň podpisu/deň po zverejnení v CRZ)

• Na dobu určitú (do 31.12.2031, resp. 30 dní po odovzdaní

poslednej Následnej monitorovacej správy, alebo podľa

ďalších okolností).



PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

• Vykonávateľ sa zaväzuje, že poskytne Prostriedky

mechanizmu Prijímateľovi za účelom financovania Projektu, a

to v súlade s ustanoveniami Zmluvy, Záväznou

dokumentáciou a Právnym rámcom.

• Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnuté Prostriedky

mechanizmu, použiť ich v súlade s podmienkami

stanovenými v Zmluve, Záväznej dokumentácii a Právnom

rámci, a zabezpečiť Realizáciu Projektu riadne a včas, tak aby

bol dosiahnutý a udržaný Cieľ Projektu počas Doby

udržateľnosti Projektu.



KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

• zmluvné strany sú povinné uvádzať kód Projektu a názov

Projektu;

• písomná forma (záväzná pre veci týkajúce sa Zmluvy)

• elektronická forma (prednostná):

- oznámenie e-mailových adries,

- zabezpečiť potvrdenie o doručení.



Príloha č. 1 Zmluvy 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O 
POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA 

PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI



VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Prijímateľ zodpovedá za:

- Realizáciu projektu / investície (P/I): riadne, včas, v súlade so 

zmluvou, a postupuje s odbornou starostlivosťou

...pri dodávateľoch zodpovednosť zostáva u Prijímateľa

- Udržateľnosť P/I (zachovanie cieľa po ukončení P/I, 

stanovená v zmluve, štandardne 5 rokov)

- Použitie prostriedkov v súlade so zmluvou a s princípmi

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti (výhradne 

na úhradu oprávnených výdavkov spojených s realizáciou P/I 

a na dosiahnutie cieľa P/I)

- Uchovávanie dokumentácie (min. do 31.8.2031)

- Vedenie oddeleného účtovníctva (ak Prijímateľ vykonáva 

zároveň hospodársku činnosť)

- Uplatňovanie princípov „výrazne nenarušiť“ a „podpora 

rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“



VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

...Prijímateľ ďalej zodpovedá za:

- Dosiahnutie merateľných ukazovateľov uvedených v kladne 

posúdenej Žiadosti o PPM

- Poskytovanie súčinnosti pri plnení záväzkov zo Zmluvy (voči 

vykonávateľovi, ale aj iným Oprávneným osobám)

- Vrátenie všetkých prostriedkov, ak bola Zmluva založená na 

nepresných, skreslených, neúplných alebo nepravdivých 

informáciách



VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC

- Prijímateľ má právo využiť pri realizácii P/I tretie osoby 

(dodávka služieb, nákup tovarov, vykonanie stavebných prác)

- Dodržanie princípov VO (nediskriminácia, rovnaké 

zaobchádzanie, transparentnosť, zákaz konfliktu záujmov, 

hospodárnosť, efektívnosť, proporcionalita, účinnosť, 

účelnosť)

- Zabezpečenie súladu so Zákonom o VO č. 343/2015 (pozor, 

novela 395/2021 účinná od 31.3.2022) a právnymi aktmi 

EÚ

- Povinnosť predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému 

postupu VO (účinná zmluva Prijímateľ - Dodávateľ) max. do 

podania ŽoP (Vykonávateľ má však právo určiť si konkrétny 

termín)



OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

= výdavky nevyhnutné na realizáciu P/I a dosiahnutie cieľa P/I.

Podmienky:

- Vznikli v rámci Obdobia oprávnenosti výdavkov (začatie 

realizácie P/I najskôr od 01.02.2020– koniec realizácie P/I)

- Boli vynaložené priamo na realizáciu P/I (prispievajú k 

dosiahnutiu cieľa P/I)

- Sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu P/I

- Sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu P/I

- Viažu sa na aktivitu P/I, ktorá bola skutočne realizovaná

- Boli uhradené dodávateľovi resp. zamestnancovi Prijímateľa 

pred podaním ŽoP, a premietnuté do účtovníctva Prijímateľa



…OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- Výdavky musia byť preukázané a doložené účtovnými 

dokladmi, a riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa

- Nesmú sa časovo a vecne prekrývať

- Nesmie dôjsť k dvojitému financovaniu

- Nesmie dôjsť k neoprávnenej štátnej pomoci

- Zaokrúhľujú sa na 1 eurocent (= dve desatinné miesta)

- Neoprávnené výdavky nebudú v rámci ŽoP schválené 

- Už vyplatené prostriedky budú musieť byť po prípadných 

zisteniach kontroly / auditu vrátené celé, resp. len ich časť

- Pozn. zápis do RPVS je podmienkou pre poskytnutie PM pre 

subjekty, ktoré majú povinnosť zápisu podľa z.315/2016 Z.z.



MONITOROVANIE PROJEKTU / INVESTÍCIE

Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať 

Vykonávateľovi monitorovacie správy:

a) Priebežná (vždy spolu so ŽoP, tá prvá max. do 6 mesiacov od 

účinnosti zmluvy)

b) Záverečná (so záverečnou ŽoP, max. do 1 mesiaca po 

ukončení P/I)

c) Následná (min. každých 12 mesiacov od ukončenia P/I 

počas Doby udržateľnosti P/I)

- Prijímateľ zodpovedá za presnosť, správnosť, pravdivosť a 

úplnosť poskytovaných údajov.

- Vykonávateľ môže požadovať údaje aj nad rámec MS (napr. na 

účely kontroly a pre iné oprávnené subjekty).



INFORMOVANIE VYKONÁVATEĽA

Prijímateľ písomne informuje Vykonávateľa v nasledovných 

prípadoch:

- Súdne, exekučné, správne, konkurzné / reštrukturalizačné 

konanie voči svojej osobe

- Likvidácia, preklasifikovanie na spoločnosť v kríze, zavedenie 

ozdravného režimu, nútenej správy...

- Vznik a zánik OVZ (okolnosti vylučujúcej zodpovednosť)

- Akékoľvek skutočnosti, ktoré majú/môžu mať negatívny vplyv 

na plnenie Zmluvy

- Akékoľvek podozrenie z podvodu, korupcie, konfliktu záujmov

Bezodkladne odo dňa, kedy sa o nich dozvedel (= do 5 

pracovných dní od vzniku skutočnosti).



POVINNOSŤ ZVIDITEĽNENIA PLÁNU OBNOVY

Prijímateľ je povinný počas účinnosti zmluvy informovať 

verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré získal na základe 

Zmluvy (napr. logá, emblémy):

„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ + názov 

opatrenia

Podľa Logomanuálu záväznej dokumentácie (zverejnené aj na 

stránke MŽP SR).

- v brožúrach, prezentáciách, na webovom sídle, na sociálnych 

sieťach, v oficiálnych dokumentoch...



VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

Prijímateľ musí mať právny vzťah k Nehnuteľnosti, v ktorej resp. 

v súvislosti s ktorou sa P/I realizuje (počas realizácie a Obdobia 

udržateľnosti).

- Oprávnenie na nerušené a plnohodnotné užívanie 

Nehnuteľnosti (právny vzťah –kombinácia titulov – nie 

nevyhnutne vlastníctvo)

Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu:

- Bude využívaný výlučne na činnosti P/I

- Ak to jeho povaha dovoľuje, bude zaradený do majetku 

Prijímateľa

Ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorské práva, know-how, patenty a pod.):

- Nadobudnutie na základe písomnej zmluvy



...VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

Ak je cieľom P/I vytvorenie práva duševného vlastníctva, zmluva 

musí obsahovať aj úpravu práva na prevod priemyselného 

vlastníctva na Prijímateľa.

Majetok nadobudnutý z PM nesmie byť počas realizácie P/I a 

Doby udržateľnosti bez súhlasu Vykonávateľa:

- Prevedený na tretiu osobu

- Prenajatý tretej osobe (len ak za trhových podmienok a cien)

- Nesmie byť zaťažený právom tretej osoby (vrátane záložného 

práva)

Právne vzťahy s tretími stranami musia byť vysporiadané 

(nemožnosť tretích strán uplatniť si nárok voči Vykonávateľovi).



PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ NA INÝ SUBJEKT

Podmienky zmeny Prijímateľa (P):

1. Predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa (V)

2. Neporušenie podmienok poskytnutia PM (Výzva)

3. Bez negatívneho vplyvu na pôvodné posúdenie splnenia 

podmienok

4. Bez negatívneho vplyvu na cieľ P/I, predmet/účel Zmluvy

5. Povinnosť zabezpečiť, aby nový P vstúpil do Zmluvy

 Bez súhlasu Vykonávateľa zmluvnou stranou zostáva 

pôvodný P

 Zmena vlastníckej štruktúry: len ak nebude mať dopad na 

podmienky poskytnutia PM (z Výzvy), ani na dosiahnutie či 

udržanie cieľa P/I.

 Povinnosť bezodkladne informovať V v oboch prípadoch.

 Postúpenie pohľadávky P vylúčené.



REALIZÁCIA PROJEKTU

Prijímateľ môže pozastaviť realizáciu P/I:

a) Ak mu v tom bráni OVZ (úprava harmonogramu)

b) Omeškanie na strane Vykonávateľa >30 dní

c) Ak Vykonávateľ pozastavil poskytovanie PM

-Písomné oznámenie o pozastavení realizácie +dôvody +doklady

-Bezodkladne

-výdavky P počas doby pozastavenia = neoprávnené

Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie PM:

- Podstatné/nepodstatné porušenie Zmluvy

- Prekážka v podobe OVZ

- Trestné stíhanie za skutok súvisiaci s realizáciou P/I resp. 

posudzovaním ŽoPPM, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy

- Nezrovnalosť alebo podozrenie nezrovnalosti na úrovni P/I

- Ak to vyplýva zo záverov z kontroly/auditu



ZMENA ZMLUVY 

Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi

všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať

negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo

udržanie Cieľa.

a) Formálna zmena (obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko,

štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla

účtu – len oznámenie (zmena pri najbližšom dodatku);

b) Zmena zmluvy a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie –

písomný dodatok k Zmluve;

c) Menej významná zmena – oznámenie prijímateľa;

d) Významná zmena

• žiadosť o zmenu: zdôvodnenie + prílohy,

• Písomný Dodatok k Zmluve.



Menej významná zmena

i) omeškanie so začatím realizácie P/I o menej ako 3 mesiace,

ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie,

ktorá nemá vplyv na rozpočet P/I, Cieľ P/I, ani na dodržanie

podmienok

iii) odchýlky v rozpočte P/I v prípade, ak ide o zníženie výšky OV

a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie Cieľa P/I,

iv) presun OV v rámci rozpočtových položiek v rozpočte P/I a

takýto presun nemá vplyv na výšku COV a na dosiahnutie Cieľa

P/I,

v) skrátenie doby Realizácie Projektu/Investície.



Významná zmena

a) miesta realizácie Projektu/Investície,

b) kvantifikovanej hodnoty Cieľa P/I, o viac ako 40% oproti

plánovanej cieľovej hodnote,

c) charakteru Aktivít P/I a/alebo podmienok Realizácie

Projektu/Investície,

d) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu

Projektu/Investície,

e) priamo sa týkajúcej podmienok poskytnutia Prostriedkov

mechanizmu, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia

Prijímateľom,

f) odchýlky v rozpočte (presuny medzi kategóriami výdavkov

nad 30 000 €),

g) predĺženia doby realizácie Projektu/Investície.



UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne (splnením zmluvných záväzkov a uplynutím doby

trvania zmluvy)

2. Mimoriadne (dohodou, výpoveďou, odstúpením)

Dohoda: po vysporiadaní záväzkov alebo ak nedošlo k

čiastočnému poskytnutiu PM.

Výpoveď na strane P: ak nie je schopný realizovať P/I, resp.

dosiahnuť/udržať cieľ (>povinnosť vrátiť PM).

Odstúpenie: pri podstatnom/nepodstatnom porušení Z.

Podstatné p. na strane P.: podľa čl.2 a10; zmarenie dosiahnutia

cieľa P/I pre okolnosti iné ako OVZ; nesplnenie/porušenie

podmienok PM z Výzvy; porušenie oznamovacej povinnosti;

úmyselné poskytnutie nepravdivých/zavádzajúcich info.;

neukončenie P/I do termínu; nelegitímne zastavenie/prerušenie

realizácie P/I; spáchanie trestného činu súvisiaceho s P/I;



UKONČENIE ZMLUVY

...alebo ak sa preukáže konflikt záujmov pri overovaní splnenia 

podmienok poskytnutia PM na základe podanej sťažnosti.

Ďalšie príklady podstatného porušenia zmluvy:

- konanie/opomenutie konania u P považované za 

Nezrovnalosť; konkurz/ukončenie konkurzu pre nedostatok 

majetku, likvidácia, opakované nepredloženie ŽoP, 

neposkytnutie súčinnosti, nedodanie tovarov/služieb, 

nevykonanie stavebných prác, vykonanie úkonu bez 

požadovaného súhlasu V

V týchto prípadoch odstúpenie bez zbytočného odkladu 

(predtým prípadná kontrola u P).

Záväzok vrátiť všetky PM (nemusí ísť o podstatné p.Z.).

Pri OVZ možnosť odstúpiť od Zmluvy po 1 roku trvania OVZ.



ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ 

POKUTA

Zabezpečenie budúcej pohľadávky zo Zmluvy sa realizuje 

zriadením záložného práva (ak tak určí V). Podmienky:

- Právny úkon, záloh (úplne vysporiadané vlastnícke práva), 

hodnota vyššia ako výška vyplatených PM, 

Poistenie - povinnosť poistiť majetok nadobudnutý z PM, alebo 

ktorý je zálohom (ak výnimka nestanovuje inak).

Pokuty – pri porušení Zmluvy (neposkytnutie dokumentácie, 

dokladov, informácií v lehote a rozsahu stanovených V, 

porušenie povinností pri informovaní, komunikácii či viditeľnosti, 

nesplnenie povinností z čl.2 a10 VZP). 

- max. do výšky PM



KONTROLA A AUDIT

• overenie, či všetky uplatniteľné pravidlá boli dodržané a

Prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel,

• overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými

sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité

financovanie

• kedykoľvek od účinnosti Zmluvy,

• Prijímateľ sa zaväzuje v lehote určenej Vykonávateľom

informovať Vykonávateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu

• Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní

Oprávneným osobám výkon kontroly/auditu



VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

Povinnosť vrátiť PM

a) ak neboli vyčerpané v plnej výške (resp. nebola zúčtovaná

celá suma poskytnutého predfinancovania či zálohy).

b) Z titulu mylnej platby resp. poskytnuté neoprávnene

c) Pri porušení zmluvných povinností či uplatniteľných

predpisov SR a/alebo EÚ, resp. pri porušení finančnej

disciplíny

d) Pri zániku Zmluvy z dôvodu jej mimoriadneho ukončenia

(čl.11 VZP)

e) Vrátiť prípadný výnos z úročenia PM (predfinancovanie,

zálohová platba) – do 31.januára nasledujúceho roku.

Pri nevrátení prostriedkov (resp. pri neuzatvorení dohody o

splátkach): oznámenie o porušení Zmluvy alebo uplatnenie

pohľadávky (Civilný sporový poriadok / Súd)



...VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

Povinnosti pri nezrovnalostiach (počas realizácie P/I a doby

udržateľnosti):

- P bezodkladne informuje V

- P predloží príslušné dokumenty o nezrovnalosti

- Vysporiadanie podľa postupu určeného V

Možnosti: dohoda o splátkach alebo o odklade plnenia.



PLATBY

Financovanie z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje

systémom:

• Predfinancovania,

• Zálohových platieb,

• Refundácie, alebo

• kombináciou týchto systémov.

• Vzor Žiadosti o platbu sa určí v Záväznej dokumentácii.

• Na každý z použitých systémov sa predkladá samostatná

ŽoP.



SYSTÉM PREDFINANCOVANIA

• ŽoP - poskytnutie predfinancovania na základe predložených

neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti

záväzku dodávateľom,

• ŽoP zúčtovanie predfinancovania - Prijímateľ povinný celú jej

výšku zúčtovať, a to do 60 dní odo dňa pripísania týchto

prostriedkov

• Rozdiel medzi sumou poskytnutého predfinancovania a

sumou úhrad dodávateľom je Prijímateľ povinný vrátiť

Vykonávateľovi do času predloženia ŽoP – zúčtovanie

predfinancovania, najneskôr však do ukončenia overovania v

rámci kontroly ŽoP.



SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

• ŽoP – poskytnutie zálohovej platby (max. do výšky ročnej

alokovanej sumy na daný rozpočtový rok)

• ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby - Prijímateľ je povinný

každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne

zúčtovávať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa

pripísania platby na účte Prijímateľa, alebo odo dňa aktivácie

evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu

rozpočtu v prípade Prijímateľa ŠRO,

• Prijímateľ je povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej

poskytnutej zálohovej platby.

• Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením

viacerých ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Viaceré zálohové

platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie

zálohovej platby.



SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

• Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej

platby identifikoval neoprávnené výdavky pred uplynutím

príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže

takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením

ďalšej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby). Prijímateľ môže

tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej

lehoty na zúčtovanie.

• Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby

do 12 mesiacov, Prijímateľ je povinný najneskôr do 30 dní po

uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie vrátiť sumu

nezúčtovaného rozdielu.



SYSTÉM REFUNDÁCIE

• ŽoP – priebežná platba

• Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie

mu budú pri jednotlivých platbách refundované z

Prostriedkov mechanizmu v pomernej výške k Celkovým

oprávneným výdavkom.

• Pri všetkých systémoch platby - po vykonaní kontroly žiadosti

o platbu vykonávateľ žiadosť o platbu alebo jej časť:

• a) schváli v plnej výške,

• b) schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov,

alebo

• c) neschváli.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Tisovec, 04.05.2022Ing. Lucia Krivdová

Mgr. Tomáš Kopecký


