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PREAMBULA  

1. Fond je subjektom zriadeným Zákonom o Environmentálnom fonde, na uskutočňovanie štátnej 

podpory starostlivosti o životné prostredie a vykonávateľom schémy štátnej pomoci 

z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických 

systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti.  

2. Príjemca je subjektom, ktorý má záujem o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie 

na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu 

energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.  

3. Príjemca svoj záujem prejavil Žiadosťou, splnil podmienky stanovené Výzvou pre Žiadosť, na 

základe čoho Komisia pre MoF rozhodla o poskytnutí Dotácie Príjemcovi prostredníctvom 

Fondu.  

4. Zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou Zmluvy, dopĺňajú práva a povinnosti Príjemcu a Fondu 

pri poskytnutí Dotácie.  

Článok 1 

Definície 

1. Niektoré definície použité v Zmluve a v Zmluvných podmienkach sú z dôvodu prehľadnosti 

skrátene označené pojmom s veľkým začiatočným písmenom; v Zmluve, v Zmluvných 

podmienkach a ich prílohách majú takto definované pojmy nasledovný význam:  

a) Administratívna finančná kontrola predstavuje spôsob vykonania Finančnej kontroly 

podľa ustanovení § 8 Zákona o finančnej kontrole;  

b) Aktivita Projektu predstavuje súhrn činností realizovaných Príjemcom v rámci Projektu 

počas Oprávneného obdobia, bližšie špecifikované v Prílohe č. 2 Zmluvy, ktoré prispievajú 

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a ktoré majú definovaný výstup, ktorý predstavuje 

pridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo cieľovú skupinu či užívateľov výsledku Projektu 

nezávisle na realizácií ostatných Aktivít Projektu, ak z Výzvy nevyplýva osobitná úprava; 

c) Aktivita skupiny F1 predstavuje súbor Aktivít Projektu vykonávaných v rámci investičných 

projektov pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla podľa bodu F.1. Výzvy; 

d) Aktivita skupiny F2 predstavuje súbor Aktivít Projektu vykonávaných v rámci investičných 

projektov na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov podľa bodu F.2. Výzvy; 

e) Aktivita skupiny F3 predstavuje kombináciu Aktivít skupiny F1 a Aktivít skupiny F2; 

f) Banka je bankou, v ktorej je zriadený a vedený Dotačný účet Príjemcu; 

g) Celkové náklady Projektu predstavujú konečné náklady na Realizáciu Projektu, teda 

Oprávnené náklady spolu s nákladmi, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené 

náklady; Celkové náklady Projektu tak môžu byť rovné, ale aj nižšie či vyššie ako 

Oprávnené náklady; 

h) Časť Projektu predstavuje časť Projektu zodpovedajúcu postupu Realizácie Projektu 

vymedzenú v Harmonograme Realizácie Projektu, ak je Realizácia Projektu rozdelená na 

viacero častí; 

i) Čiastočné dosiahnutie Merateľných ukazovateľov je naplnenie Merateľných 

ukazovateľov v miere päťdesiat až osemdesiatštyri percent (50 % - 84 %);  

j) Dizajn manuál označuje Dizajn manuál pre informovanie a publicitu v rámci 

Environmentálneho fondu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Fondu, konkrétne na 

adrese:  
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https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/09/Dizajn-manual-pre-informovanie-a-

publicitu.pdf; 

k) Doba Realizácie Projektu predstavuje dobu vymedzenú momentom Začiatku Realizácie 

Projektu a momentom Ukončenia Realizácie Projektu; 

l) Doba udržateľnosti Projektu predstavuje dobu, po ktorú je Príjemca povinný zabezpečiť 

riadne plnenie Účelu Projektu, v trvaní podľa ustanovení Článku 13 ods. 1 Zmluvy od 

Ukončenia Realizácie Projektu; 

m) Dodávateľ označuje subjekt, ktorý pre Príjemcu zabezpečuje dodávky tovarov, vykonanie 

stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie Projektu na základe 

výsledkov verejného obstarávania; 

n) Dodávateľská zmluva označuje zmluvu uzatvorenú medzi Príjemcom a Dodávateľom; 

o) Dotačné prostriedky označujú finančné prostriedky z poskytnutej Dotácie; 

p) Dotačný účet označuje samostatný bankový účet Príjemcu uvedený v záhlaví Zmluvy, na 

ktorý Fond poskytne Dotáciu bezhotovostným prevodom z účtu Fondu podľa podmienok 

uvedených v Zmluve a v Zmluvných podmienkach; 

q) Dotácia je forma poskytnutia pomoci v zmysle Schémy, ktorú Fond poskytuje podľa 

ustanovení § 4i Zákona o Environmentálnom fonde na základe Rozhodnutia a vo výške 

určenej spôsobom podľa ustanovení Článku 4 Zmluvy; 

r) DPH znamená daň z pridanej hodnoty v zmysle Zákona o DPH; 

s) Finančná kontrola predstavuje súbor kontrolných oprávnení Fondu v zmysle ustanovení 

Článku 11 Zmluvných podmienok; 

t) Finančná kontrola na mieste predstavuje spôsob vykonania Finančnej kontroly podľa 

ustanovení § 9 Zákona o finančnej kontrole; 

u) Finančná oprava predstavuje percentuálnu mieru zníženia Oprávnených nákladov na 

Realizáciu Projektu v rámci záverov z Kontroly verejného obstarávania; 

v) Harmonogram Realizácie Projektu predstavuje časový rámec Realizácie Projektu, 

a/alebo časový rámec realizácie jednotlivých Častí Projektu, ak je Realizácia Projektu 

rozdelená na časti; 

w) Interval čerpania je doba, počas ktorej je Príjemca oprávnený žiadať Fond o úhradu 

Oprávnených nákladov na Realizáciu Projektu, ktorej plynutie začína vznikom práva 

Príjemcu na čerpanie Dotácie po splnení Podmienok čerpania Dotácie a končí uplynutím 

jedného (1) mesiaca po Ukončení Realizácie Projektu; 

x) Komisia je Európska komisia; 

y) Komisia pre MoF je komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov 

MoF, ktorá bola zriadená 28. septembra 2020 rozhodnutím ministra životného prostredia 

Slovenskej republiky s účinnosťou od 15. októbra 2020; je zložená z piatich členov za 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a piatich členov za Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky; 

z) Kontrola predstavuje súhrn kontrolných oprávnení Fondu pri vykonávaní Finančnej 

kontroly podľa Článku 11 Zmluvných podmienok a Kontroly verejného obstarávania podľa 

Článku 12 Zmluvných podmienok; 

aa) Kontrola verejného obstarávania predstavuje súbor kontrolných oprávnení Fondu 

v zmysle ustanovení Článku 12 Zmluvných podmienok; 

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/09/Dizajn-manual-pre-informovanie-a-publicitu.pdf
https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/09/Dizajn-manual-pre-informovanie-a-publicitu.pdf
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bb) Kontrolovaná osoba je buď Príjemca a/alebo iná osoba, ktorá je subjektom Finančnej 

kontroly alebo auditu podľa ustanovení Zákona o finančnej kontrole; 

cc) Korupcia je zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných 

osôb, pričom sa vymedzuje sa ako ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo 

požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty (ktorá by mohla byť finančná alebo 

nefinančná), priamo alebo cez sprostredkovateľa a bez ohľadu na miesto, v rozpore 

s právnymi predpismi a právnymi aktami, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, 

aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom 

právomocí, povolania alebo funkcie; 

dd) Korupčné správanie je konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 

právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, 

rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred 

verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie 

nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby, sprenevera 

verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva 

najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu; 

ee) MSP označuje kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov v zmysle definície 

článku 2 prílohy č. 1 Nariadenia o skupinových výnimkách; túto kategóriu tvoria podniky, 

ktoré zamestnávajú menej ako dvestopäťdesiat (250) osôb a ktorých ročný obrat 

nepresahuje päťdesiat (50) mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 

štyridsaťtri (43) mil. EUR; 

ff) Merateľný ukazovateľ je hlavným nástrojom monitorovania a hodnotenia pokroku pri 

dosahovaní cieľov stanovených na úrovni Projektu; k základnej charakteristike 

Merateľného ukazovateľa patrí jeho názov, definícia, metóda výpočtu, merná jednotka, 

v ktorej sa udávajú dosahované hodnoty Merateľného ukazovateľa a čas plnenia; 

jednotlivé Merateľné ukazovatele sú špecifikované v Prílohe č. 2 Zmluvy; 

gg) MoF označuje Modernizačný fond zriadený v zmysle § 2 písm. r) Zákona  o obchodovaní 

s emisnými kvótami  Európskou úniou v rámci systému obchodovania, ktorý je určený na 

podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej 

efektívnosti na základe Smernice EU ETS; 

hh) Monitorovacia správa označuje správu pripravenú Príjemcom, obsahujúcu údaje 

potrebné na Monitorovanie Projektu, vyhotovenú a predkladanú Fondu v súlade 

s ustanoveniami Článku 11 Zmluvy a Článku 7 Zmluvných podmienok; 

ii) Monitorovanie Projektu predstavuje pravidelnú činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým 

zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií o Projekte, ktorej 

hlavným cieľom je preverenie súladu implementácie Projektu so Zmluvou, Výzvou, 

Schémou  a Žiadosťou;  

jj) Najlepšia dostupná technika je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, 

technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej 

techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku 

emisií v prevádzke a iných podmienok integrovaného povolenia určených s cieľom 

prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, a to 

podľa podmienok ďalej definovaných v zákone č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov;  

kk) Následná monitorovacia správa označuje správu Príjemcu obsahujúcu údaje potrebné 

na Monitorovanie Projektu, vyhotovenú a predkladanú Fondu po Ukončení Realizácie 

Projektu v súlade s ustanoveniami Článku 11 Zmluvy a Článku 7 Zmluvných podmienok; 
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ll) Nezrovnalosť označuje akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho 

práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola 

premietnutá do Zmluvy, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia 

Príjemcu, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Slovenskej 

republiky; za Nezrovnalosť sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov 

považuje aj podozrenie z Nezrovnalosti; 

mm) Okolnosť vylučujúca zodpovednosť je akákoľvek a každá okolnosť alebo skutočnosť 

špecifikovaná v Článku 21 Zmluvných podmienok; 

nn) Oprávnené náklady predstavujú náklady Projektu, ktoré (i) spĺňajú podmienky uvedené 

vo Výzve, Schéme a v Článku 9 Zmluvných podmienok, a zároveň (ii) sú spôsobilé na 

preplatenie z Dotácie; pričom platí, že Oprávnenými nákladmi nie sú náklady, ktoré síce 

spĺňajú podmienky uvedené vo Výzve, Schéme a Článku 9 Zmluvných podmienok,  avšak 

neboli zahrnuté Príjemcom v Rozpočte, ktorý bol súčasťou Žiadosti, resp. neboli schválené 

v Rozhodnutí (a preto nie sú spôsobilé na preplatenie), s výnimkou prípadu, ak boli 

dodatočne na základe žiadosti Príjemcu schválené Fondom; 

oo) Oprávnené náklady pre Aktivity skupiny F1 predstavujú Oprávnené náklady vynaložené 

na realizáciu Aktivít Projektu v rámci investičných projektov pre vysoko účinnú 

kombinovanú výrobu elektriny a tepla podľa bodu F.1. Výzvy; 

pp) Oprávnené náklady pre Aktivity skupiny F2 predstavujú Oprávnené náklady vynaložené 

na realizáciu Aktivít Projektu v rámci investičných projektov na výstavbu, rekonštrukciu 

a modernizáciu rozvodov podľa bodu F.2. Výzvy;  

qq) Oprávnené obdobie je doba oprávnenosti nákladov Projektu; Príjemca je oprávnený 

žiadať Fond len o úhradu nákladov Projektu, ktoré vznikli v rámci tejto doby; Oprávnené 

obdobie začína plynúť podaním Žiadosti, trvá najviac päťdesiatštyri (54) mesiacov od 

uzavretia Zmluvy, pričom však nemôže končiť neskôr  ako 30.11.2030;   

rr) Oznámenie o odstúpení je písomným oznámením niektorej zo Zmluvných strán 

o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane; ak je dôvodom odstúpenia od Zmluvy 

Podstatné porušenie, odstupujúca Zmluvná strana v ňom označí aj Podstatné porušenie 

Zmluvy, ktoré je dôvodom odstúpenia od Zmluvy; účinné je dňom doručenia druhej 

Zmluvnej strane alebo neskorším dňom, ktorý je v ňom uvedený; 

ss) Podiel Príjemcu predstavuje podiel spoluúčasti Príjemcu na financovaní Projektu; 

percentuálne vyjadrenie Podielu Príjemcu pre jednotlivé Aktivity Projektu je určené 

rozdielom sto percent (100 %) a percentuálneho podielu Dotácie určeného podľa 

ustanovení Článku 4 ods. 2 Zmluvy; vyjadrenie Podielu Príjemcu v EUR je určené 

rozdielom sumy Skutočne poskytnutej Dotácie a Oprávnených nákladov, resp. ich častí pri 

jednotlivých Tranžiach Dotácie; percentuálne vyjadrenie Podielu Príjemcu je uvedené 

v Prílohe č. 2 Zmluvy;  

tt) Podmienky čerpania sú všetky podmienky a povinnosti Príjemcu, ktoré podmieňujú vznik 

práva Príjemcu na čerpanie Dotácie uvedené v Článku 5 Zmluvy a v Článku 4 až Článku 6 

Zmluvných podmienok; 

uu) Podnikateľ v tepelnej energetike je podnik, ktorý podniká v tepelnej energetike na 

základe Povolenia na podnikanie v energetike a ktorého predmetom podnikania je rozvod 

tepla, alebo výroba tepla, alebo rozvod a výroba tepla; takýmto podnikom môže byť (i) 

výrobca tepla alebo výrobca tepla a elektrickej energie, ktorý nevykonáva inú činnosť, ako 

je uvedená v prílohe č. 1, v tabuľkách A a B Zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, 

okrem spaľovania palív, alebo (ii) výrobca tepla alebo výrobca tepla a elektrickej energie 

v zariadení s celkovým menovitým tepelným výkonom spaľovacích zariadení menším 

alebo rovným ako 20 MW;  
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vv) Podstatné porušenie je porušením povinností určených v Zmluve alebo v Zmluvných 

podmienkach podstatným spôsobom a intenzitou, ktoré zakladá právo Zmluvnej strany na 

odstúpenie od Zmluvy v zmysle Článku 8 Zmluvy alebo právo na zaplatenie Zmluvnej 

pokuty v zmysle Článku 10 Zmluvy, a to konkrétne porušenia povinností uvedených 

v ustanoveniach Článku 1 ods. 5, Článku 2, Článku 4 ods. 5, Článku 5 ods. 4, ods. 8 

a ods. 9, Článku 7 ods. 1, Článku 8 ods. 2, ods. 5, ods. 6, Článku 13 ods. 4, ods. 5, ods. 7 

a Článku 14 ods. 1 Zmluvy; a porušenia povinností uvedených v ustanoveniach Článku 7 

ods. 7, Článku 12 ods. 27 a ods. 29, Článku 13 ods. 2, Článku 15 ods. 3 a ods. 4, 

Článku 19 ods. 5, ods. 7 a ods. 8, Článku 24 ods. 1 Zmluvných podmienok.   

ww) Porušenie podmienok čerpania je porušením ktorejkoľvek z Podmienok čerpania 

Dotácie zo strany Príjemcu; 

xx) Poskytnutá časť Dotácie predstavuje časť Dotácie zodpovedajúcu Tranžiam, ktoré boli 

Príjemcovi poskytnuté do rozhodného momentu; 

yy) Povinnosť spôsobilej spolupráce označuje súbor povinností Príjemcu vymedzených 

v ustanoveniach Článku 1, ods. 5 Zmluvy, ktoré predstavujú základné povinnosti Príjemcu 

podstatné pre plnenie Zmluvy; 

zz) Povolenie na podnikanie v energetike je oprávnenie podniku na podnikanie na výrobu 

tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla, vydaným Úradom pre 

reguláciu sieťových odvetví podľa ustanovení § 5 Zákona o tepelnej energetike; 

aaa) Pravidlá publicity predstavujú súhrn informačných a komunikačných opatrení, ktorými je 

Príjemca povinný dávať najavo, že Projekt je spolufinancovaný Dotáciou z prostriedkov 

MoF podľa ustanovení Článku 14 Zmluvy a Článku 10 Zmluvných podmienok; 

bbb) Právo duševného vlastníctva označuje autorské práva, práva súvisiace s autorským 

právom a práva z priemyselného vlastníctva vrátane práv z patentu, práv na ochranu 

designu, práv na ochranu úžitkového vzoru a práv k know-how;  

ccc) Predmet Projektu označuje hmotnú podstatu Projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, 

rekonštrukcia alebo iné Aktivity Projektu budú/boli spolufinancované z Dotácie; môže ísť 

napr. o stavbu, zariadenie, dokumentáciu alebo inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, 

pričom jeden Projekt môže obsahovať viacero Predmetov Projektu; 

ddd) Predpokladaná doba Realizácie Projektu je predpokladaná doba Realizácie Projektu, 

ktorá začína Predpokladaným začiatkom Realizácie Projektu a končí Predpokladaným 

ukončením Realizácie Projektu;  

eee) Predpokladané ukončenie Realizácie Projektu je predpokladaný termín Ukončenia 

Realizácie Projektu uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy; 

fff) Predpokladaný začiatok Realizácie Projektu je predpokladaný termín Začiatku 

Realizácie Projektu uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy;  

ggg) Priebežná monitorovacia správa označuje priebežnú správu Príjemcu obsahujúcu údaje 

potrebné na Monitorovanie Projektu, vyhotovenú a predkladanú Fondu počas Realizácie 

Projektu v súlade s ustanoveniami Článku 11 Zmluvy a Článku 7 Zmluvných podmienok; 

hhh) Príručka označuje Príručku pre žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov formou 

dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu k Výzve MoF – 1/2022, ktorá je 

dostupná na adrese: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/08/Prirucka-pre-

ziadatela_-MoF.pdf; 

iii) Príručka pre Príjemcu označuje Príručku pre príjemcu finančných prostriedkov formou 

dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu k Výzve MoF – 1/2022, ktorá je 

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/08/Prirucka-pre-ziadatela_-MoF.pdf
https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/08/Prirucka-pre-ziadatela_-MoF.pdf
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dostupná na adrese: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prirucka-pre-

prijemcu.pdf; 

jjj) Projekt predstavuje zámer Príjemcu spôsobilý na poskytnutie Dotácie podľa podmienok 

Výzvy, špecifikovaný v Žiadosti a v Prílohe č. 2 Zmluvy; 

kkk) Realizácia Projektu označuje vykonávanie všetkých Aktivít Projektu tak, aby bol 

dosiahnutý Účel Projektu; 

lll) Ročná monitorovacia správa označuje výročnú správu Príjemcu obsahujúcu údaje 

potrebné na Monitorovanie Projektu, vyhotovenú a predkladanú Fondu počas Realizácie 

Projektu v súlade s ustanoveniami Článku 11 Zmluvy a Článku 7 Zmluvných podmienok; 

mmm)Rozhodnutie označuje rozhodnutie Komisie pre MoF o poskytnutí Dotácie Príjemcovi na 

základe podanej Žiadosti a podľa Výzvy, špecifikované v ods. 3 Preambuly Zmluvy, 

o prijatí Rozhodnutia Fond zašle Príjemcovi písomné oznámenie; 

nnn) Rozpočet označuje predbežný rozpočet Projektu alebo posledný aktualizovaný rozpočet 

Projektu obsahujúci rozpis prác a materiálov aj s ich cenami odsúhlasený Fondom; 

ooo) Schéma označuje schému štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na 

podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania 

energie a zlepšenie energetickej efektívnosti, zverejnenú v Obchodnom vestníku; 

ppp) Skutočná výška Dotácie predstavuje konečnú skutočnú výšku Dotácie poskytnutej 

Príjemcovi určenú podľa ustanovení Článku 4 ods. 2 Zmluvy, limitovanú sumou uvedenou 

v Článku 4 ods. 1 Zmluvy; 

qqq) Skutočne vynaložené Oprávnené náklady predstavujú Oprávnené náklady, ktoré 

Príjemca skutočne vynaložil na Realizáciu Projektu v súlade s posledným aktualizovaným 

a Fondom schváleným Rozpočtom; Skutočne vynaložené Oprávnené náklady môžu byť 

nižšie ako Oprávnené náklady, nemôžu však prevyšovať sumu Oprávnených nákladov;  

rrr) Stavebné povolenie je právoplatné stavebné povolenie vydané príslušným stavebným 

úradom v zmysle ustanovení Stavebného zákona; 

sss) Stimulačný účinok znamená súbor podmienok predstavujúcich motivačný faktor 

navodzujúci vôľu Príjemcu realizovať Projekt; Stimulačný účinok je preukázaný okrem 

splnenia podmienok Schémy a Výzvy najmä tým, že Príjemca začne Realizáciu Projektu 

až po podaní Žiadosti; 

ttt) Tranža predstavuje časť Dotácie špecifikovanej v Žiadosti o platbu; 

uuu) Ukončenie Realizácie Projektu je moment úplného dokončenia Realizácie Projektu; za 

deň Ukončenia Realizácie Projektu sa považuje deň splnenia poslednej z podmienok 

určených v ustanoveniach Článku 6, ods. 12 až ods. 14 Zmluvy; 

vvv) Účel Projektu označuje očakávané prínosy, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou 

Projektu, pričom konkrétny účel je definovaný aj v Zmluve; očakávaným prínosom je najmä 

modernizácia energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských 

štátoch Európskej únie v súlade s Výzvou a Schémou; 

www) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam vyhotovený podľa ustanovení 

§ 10 ods. 1 Zákona o účtovníctve; v súvislosti s postúpením pohľadávky sa za Účtovný 

doklad považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávok; Účtovný 

doklad musí pre účely tejto Zmluvy obsahovať aj súpis vykonaných prác a/alebo dodaných 

tovarov a/alebo poskytnutých služieb;  

xxx) Úrad práce označuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; 
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yyy) Veľký podnik je podnik, ktorý nespadá do kategórie mikropodnikov, malých a stredných 

podnikov v zmysle definície článku 2 prílohy č. 1 Nariadenia o skupinových výnimkách; 

zzz) Vlastné prostriedky sú finančné prostriedky Príjemcu; 

aaaa) Výzva predstavuje Výzvu MoF – 1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných 

prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu 

investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie 

a zlepšenia energetickej efektívnosti vrátane všetkých jej príloh a usmernení, ktorá je 

dostupná na adrese:  

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/07/Vyzva_MOF_1_2022.pdf; 

bbbb) Webové sídlo Fondu je https://envirofond.sk/; 

cccc) Začiatok Realizácie Projektu je moment začiatku Realizácie Projektu; za deň Začiatku 

Realizácie Projektu sa považuje deň vzniku prvej z okolností alebo záväzku podľa 

ustanovení Článku 6, ods. 3 Zmluvy, alebo deň určený podľa ustanovení Článku 6, ods. 4 

Zmluvy; 

dddd) Záverečná monitorovacia správa označuje záverečnú správu Príjemcu obsahujúcu 

údaje potrebné na Monitorovanie Projektu, vyhotovenú a predkladanú Fondu po Ukončení 

Realizácie Projektu v súlade s ustanoveniami Článku 11 Zmluvy a Článku 7 Zmluvných 

podmienok; 

eeee) Záverečná správa Projektu označuje záverečnú správu Príjemcu o priebehu Realizácie 

Projektu, ktorej obsahom musí byť detailný popis činností a/alebo prác uskutočnených pri 

Realizácii Projektu v rámci Oprávneného obdobia za poskytnuté Dotačné prostriedky; 

ffff) Záverečný odpočet označuje tlačivo „Záverečný odpočet čerpania“, zverejnené na 

Webovom sídle Fondu; 

gggg) Zmluvná pokuta predstavuje zmluvnú sankciu za porušenie povinností Príjemcu určených 

v Zmluve alebo v Zmluvných podmienkach, určenú spôsobom podľa ustanovení Článku 10 

Zmluvy; 

hhhh) Zmluvné podmienky označujú tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytnutie 

podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného 

fondu, ktoré sú v zmysle ustanovení Článku 1 ods. 1 a ods. 2 Zmluvy považované za 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy; 

iiii) Zoznam finančných opráv predstavuje Zoznam porušení pravidiel a postupov verejného 

obstarávania, spolu s prislúchajúcou sadzbou percentuálnej výšky Finančnej opravy 

vzťahujúcej sa ku konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého Fond postupuje pri určení výšky 

Finančnej opravy, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese: 

https://envirofond.sk/dokumenty-k-verejnemu-obstaravaniu/ a ktorý je pre Fond a pre 

Príjemcu záväzný; 

jjjj) Žiadosť predstavuje žiadosť Príjemcu na poskytnutie finančných prostriedkov formou 

dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na 

modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie 

energetickej efektívnosti  špecifikovanú v ods. 1 Preambuly Zmluvy a podanú Príjemcom 

prostredníctvom Informačného systému; 

kkkk) Žiadosť o platbu predstavuje jednotlivé žiadosti Príjemcu o platbu, na základe ktorých 

čerpá Dotáciu alebo jej jednotlivé Tranže, obsahujúce všetky dokumenty uvedené 

v Článku 5 ods. 6 Zmluvy. 

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/07/Vyzva_MOF_1_2022.pdf
https://envirofond.sk/


Strana 9 z 36 
 
 

2. Niektoré pojmy použité v Zmluve a v Zmluvných podmienkach sú z dôvodu prehľadnosti použité 

v Zmluve a v Zmluvných podmienkach v ich všeobecne známej a používanej podobe s malým 

začiatočným písmenom. S ohľadom na špecifiká Zmluvy a Zmluvných podmienok je však pre ich 

výklad potrebné doplnenie či upresnenie; v Zmluve, v Zmluvných podmienkach a ich prílohách 

majú preto tieto pojmy nasledovný význam: 

a) bezodkladne znamená hneď ako je to možné, najneskôr však do piatich (5) dní od vzniku 

rozhodnej skutočnosti; 

b) hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo 

služieb na trhu; 

c) podnik znamená podnik vymedzený v zmysle definície uvedenej v článku 1 prílohy č. 1 

Nariadenia o skupinových výnimkách, v zmysle ktorej sa za podnik považuje každý 

subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu; 

d) podnik v ťažkostiach je podnik, v súvislosti s ktorým sa vyskytne aspoň jedna z okolností 

uvedených v článku 2 ods. 18 Nariadenia o skupinových výnimkách; pre účely Zmluvy 

a Zmluvných podmienok sa za podnik v ťažkostiach nepovažujú podniky, ktoré neboli 

podnikom v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale stali sa podnikom v ťažkostiach 

v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021; 

e) podpora de minimis je pomoc poskytnutá jedinému podniku v zmysle článku 2 ods. 2 

Nariadenia o pomoci de minimis, ktorá neprekročí súhrnne dvestotisíc eur (200 000 EUR) 

v priebehu troch (3) fiškálnych rokov a jej poskytnutie je v súlade s Nariadením o pomoci 

de minimis;  

f) riadne a včas znamená vykonanie úkonu (právneho či faktického) v súlade so Zmluvou, 

Zmluvnými podmienkami, Výzvou, právnymi predpismi a právnymi aktmi a v lehotách 

v nich určených; 

g) spriaznená osoba je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel a iné blízke osoby 

v zmysle ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka, príslušník určitej politickej strany, 

ktorej je (alebo bol) zamestnanec Fondu členom, akékoľvek osoby, s ktorými zamestnanec 

Fondu udržiava obchodné styky alebo je ich členom, má v nich priamo alebo nepriamo 

majetkovú účasť alebo je s nimi prepojený prostredníctvom blízkej osoby, osoba, z ktorej 

činnosti má zamestnanec Fondu prospech alebo ktorú pozná z predchádzajúcich 

profesných alebo iných vzťahov, ktoré vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosti 

zamestnanca; 

h) verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa Zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov; pri verejnom obstarávaní sa 

uplatňujú princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

princíp transparentnosti ako aj princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a efektívnosti; 

pre účely Zmluvy a Zmluvných podmienok tento pojem zahŕňa aj druhy obstarávania, na 

ktoré sa Zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (napr. zákazky podľa ustanovení 

§ 1 ods. 2 až 15 Zákona o verejnom obstarávaní). 

3. Z dôvodu zachovania prehľadnosti Zmluvy a Zmluvných podmienok sú odkazy na právne 

predpisy Slovenskej republiky (vždy v znení ich neskorších doplnkov, dodatkov a zmien) 

označované nasledovne:  

a) Civilný sporový poriadok: zákon č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok; 

b) Daňový poriadok: zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

c) Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník; 
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d) Obchodný zákonník: zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník; 

e) Správny poriadok: zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); 

f) Správny súdny poriadok: zákon č. 162/2015 Z. z., Správny súdny poriadok; 

g) Stavebný zákon: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon); 

h) Trestný poriadok: zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok; 

i) Trestný zákon: zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon; 

j) Zákon o DPH: zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty; 

k) Zákon o e-Governmente: zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente); 

l) Zákon o EIA: zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

m) Zákon o energetickej efektívnosti: zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

n) Zákon o energetike: zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

o) Zákon o Environmentálnom fonde: zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

p) Zákon o finančnej kontrole: zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

q) Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

r) Zákon o nelegálnom zamestnávaní: zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

s) Zákon o obchodnom registri: zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; 

t) Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami: zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní 

s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

u) Zákon o ochrane osobných údajov: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

v) Zákon o ovzduší: zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší; 

w) Zákon o podpore OZE: zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie 

a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

x) Zákon o RPVS: zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 

y) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy: zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

z) Zákon o sociálnom poistení: zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení; 

aa) Zákon o štátnej pomoci: zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o štátnej pomoci); 
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bb) Zákon o štátnych sviatkoch: zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch; 

cc) Zákon o tepelnej energetike: zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike; 

dd) Zákon o trestnej zodpovednosti PO: zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

ee) Zákon o účtovníctve: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; 

ff) Zákon o verejnom obstarávaní: zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

gg) Zákon o zdravotnom poistení: zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene 

a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

4. Z dôvodu zachovania prehľadnosti Zmluvy a Zmluvných podmienok sú odkazy na právne akty 

Európskej únie (vždy v znení ich neskorších doplnkov, dodatkov a zmien)  označované 

nasledovne:  

a) Colný kódex Únie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované 

znenie); 

b) Nariadenie Komisie: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení 

určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

1 v platnom znení; 

c) Nariadenie GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov); 

d) Nariadenie o pomoci de minimis: Nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na pomoc de minimis; 

e) Nariadenie o skupinových výnimkách: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 

2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 

107 a 108 zmluvy; 

f) Smernica EU ETS: Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a rady z 13. októbra 

o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov 

v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES; 

g) Smernica o energetickej efektívnosti: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú 

smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES 

a 2006/32/ES; 

h) Vykonávacie nariadenie o MoF: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 

z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na 

podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej 

efektívnosti niektorých členských štátov.  
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PRVÁ ČASŤ 

Definície, výklad a predmet úpravy 

Článok 2 

Výklad Zmluvy a Zmluvných podmienok 

1. Výklad Zmluvy a Zmluvných podmienok sa riadi nasledovnými pravidlami:  

a) odkazy na články, odseky, písmená a body sa vykladajú ako odkazy na príslušné články, 

odseky, písmená a body Zmluvy alebo Zmluvných podmienok;  

b) odkazy na právne predpisy sa vykladajú ako odkazy na zákony, nariadenia vlády, 

vyhlášky ministerstiev alebo iné všeobecne záväzné, platné a účinné normatívne právne 

predpisy Slovenskej republiky v znení ich neskorších doplnkov, dodatkov a zmien; 

c) odkazy na právne akty sa vykladajú ako odkazy na zmluvy, nariadenia, smernice, 

rozhodnutia, odporúčania, stanoviská, delegované akty, vykonávacie akty alebo iné 

všeobecne záväzné, platné a účinné normatívne právne akty Európskej únie v znení ich 

neskorších doplnkov, dodatkov a zmien; 

d) odkazy na dni sú odkazy na kalendárne dni, odkazy na mesiace sú odkazy na kalendárne 

mesiace a odkazy na roky sú odkazy na kalendárne roky, ak nie je v Zmluve alebo 

v Zmluvných podmienkach uvedené inak; 

e) za pracovný deň sa považuje deň, ktorý nie je sobota, nedeľa, alebo deň pracovného 

pokoja v zmysle Zákona o štátnych sviatkoch; 

f) plynutie lehôt sa riadi ustanoveniami § 122 Občianskeho zákonníka, ak nie je v Zmluve 

dohodnuté inak; s výnimkou prípadu, keď je posledný deň lehoty určený presným dátumom 

(s uvedením dňa, mesiaca, aj roka); v takom prípade je posledným dňom lehoty určený 

deň bez ohľadu na to, či je pracovným dňom alebo nie.  

g) pojmy najmä a vrátane znamenajú „najmä, nie však výhradne“, a to bez ohľadu na to, či 

je táto formulácia výslovne uvedená alebo nie, a nie je možné ich vykladať tak, že 

obmedzujú možnosti výlučne na položky uvedené vo výpočte; 

h) pojmy definované v Zmluve, resp. v Zmluvných podmienkach v množnom čísle, majú 

rovnaký význam aj v jednotnom čísle a naopak; pojmy majú rovnaký význam, aj ak sú 

použité v rozdielnom gramatickom tvare; 

i) pojem osoba označuje podľa kontextu fyzickú alebo právnickú osobu a zahŕňa aj jej 

právnych nástupcov a povolených postupníkov a akékoľvek osobne, majetkovo alebo inak 

prepojené osoby; 

j) nadpisy sú v Zmluve a v Zmluvných podmienkach použité len pre prehľadnosť a lepšiu 

orientáciu a nemajú vplyv na výklad Zmluvy a Zmluvných podmienok. 

Článok 3 

Predmet úpravy 

1. Zmluvné podmienky dopĺňajú zmluvný vzťah medzi Príjemcom a Fondom založený Zmluvou. 

2. Zmluva je uzavretá podľa ustanovení Zákona o Environmentálnom fonde na základe Výzvy, 

Schémy, Rozhodnutia a v nadväznosti na Žiadosť. 

3. Vzájomné práva a povinnosti Fondu a Príjemcu sa okrem Zmluvy a Zmluvných podmienok 

v primeranom rozsahu riadia aj Výzvou, ktorej prílohou je Schéma, Príručkou, Príručkou pre 

Príjemcu a inými dokumentmi označenými v Zmluve a/alebo v Zmluvných podmienkach.  
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4. Zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a vzájomné práva a povinnosti Fondu 

a Príjemcu z nich vyplývajúce sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov 

a právnych aktov, ktoré sa na tento zmluvný vzťah aplikujú (a to priamo alebo nepriamo tým, že 

upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Fondom a Príjemcom), a to 

najmä právnych predpisov a právnych aktov uvedených v Článku 1, ods. 3 a ods. 4 Zmluvných 

podmienok a právnych predpisoch a právnych aktoch uvedených vo Výzve a Schéme.  

DRUHÁ ČASŤ 

Čerpanie Dotácie 

Článok 4 

Podmienky čerpania Dotácie 

1. Za účelom čerpania Dotácie  je Príjemca povinný po celú dobu trvania Zmluvy spĺňať nižšie 

uvedené podmienky, a to predovšetkým konať tak, aby: 

a) nebolo možné Príjemcu považovať za podnik v ťažkostiach; 

b) nebol v likvidácii a vo vzťahu k jeho majetku nebolo začaté konkurzné konanie, ani nebolo 

konkurzné konanie zastavené ani zrušené pre nedostatok majetku, vyhlásený konkurz, 

povolená reštrukturalizácia, a aby mu nehrozila platobná neschopnosť a aby si riadne 

a včas plnil všetky svoje platobné povinnosti; 

c) voči nemu nebolo nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 

Komisie, ktoré pomoc poskytnutú Slovenskou republikou označilo za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom; 

d) voči nemu nebol vedený výkon rozhodnutia alebo vykonávaná exekúcia; 

e) nie je a nebol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, a/alebo trestný 

čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, a/alebo legalizácie výnosu 

z trestnej činnosti, a/alebo trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, 

a/alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, a/alebo trestný 

čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, a/alebo trestný čin 

korupcie, ani za žiadny z uvedených trestných činov nie je  a nebol právoplatne odsúdený 

štatutárny orgán a/alebo člen Príjemcu, jeho prokurista alebo iná osoba, ktorá je oprávnená 

zastupovať Príjemcu a ani takéto odsúdenie Príjemcovi a menovaným osobám nehrozí; 

f) nemal finančné záväzky po splatnosti voči štátnemu rozpočtu, najmä voči Sociálnej 

poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce a rozpočtu Fondu; 

g) neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami Fondu v zmysle ustanovení 

Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; 

h) mal splnené všetky povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa ustanovení Daňového 

poriadku a Colného kódexu Únie; 

i) neporušoval zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení Zákona 

o nelegálnom zamestnávaní; 

j) si riadne plnil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o účtovníctve, najmä povinnosti 

týkajúce sa zostavovania účtovnej závierky, jej ukladania v registri účtovných závierok, jej 

overovania audítorom, alebo vyhotovovania výročnej správy a jej ukladania do registra 

účtovných závierok; 

k) si riadne plnil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o obchodnom registri, najmä 

povinnosti voči príslušnému Obchodnému registru, a povinnosti týkajúce sa ukladania 

dokumentov do zbierky listín; 
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l) pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác týkajúcich sa Projektu zohľadnil 

environmentálne hľadisko vždy, keď je to s ohľadom na povahu obstarávaných tovarov, 

služieb a stavebných prác možné; 

m) pri plnení Zmluvy neporušoval žiadne právne predpisy ani právne akty, alebo rozhodnutia 

verejných orgánov, ktoré sú pre Príjemcu záväzné, ani iné zmluvy, ktorých je zmluvnou 

stranou; 

n) disponoval vlastníckym alebo iným užívacím právom k (i) nehnuteľnostiam, v/na ktorých 

bude prebiehať Realizácia Projektu a k (ii) dlhodobému hnuteľnému majetku, ktorý bude 

zhodnotený z Dotačných prostriedkov a všetkými povoleniami potrebnými na Realizáciu 

Aktivít Projektu; 

o) všetky dokumenty, údaje, informácie alebo vyhlásenia poskytnuté Fondu boli pravdivé 

a úplné; 

p) disponoval Vlastnými prostriedkami v potrebnej výške; 

q) Projekt (ani žiadna jeho časť) nebol financovaný z iných verejných domácich alebo 

zahraničných zdrojov, najmä nie z prostriedkov poskytnutých Európskou úniou, ak Zmluva 

alebo Výzva takýto spôsob financovania priamo neumožňujú; 

r) bol Podnikateľom v energetike; 

s) používal Dotáciu na Účel Projektu. 

2. Splnenie povinností uvedených v tomto článku Príjemca preukazuje (i) podaním Žiadosti 

o platbu, ktorá sa v zmysle ustanovení Článku 5 ods. 1 Zmluvy považuje za opakované 

vyhlásenie Príjemcu o ich splnení alebo (ii) predložením požadovaných dokumentov kedykoľvek 

počas trvania Zmluvy na základe písomnej žiadosti Fondu.  

3. Porušenie akejkoľvek z povinností uvedených v tomto článku sa považuje za Podstatné 

porušenie Zmluvy. 

Článok 5 

Povinnosti Príjemcu 

1. Príjemca je povinný uvádzať Fondu len pravdivé, presné (neskreslené) a úplné informácie 

týkajúce sa Príjemcu, Projektu, Realizácie Projektu, Účelu Projektu a/alebo jeho udržania. 

2. Príjemca je povinný využívať Dotačné prostriedky a Vlastné prostriedky hospodárne, efektívne, 

účinne a účelovo s ohľadom na Realizáciu Projektu v Oprávnenom období a na dosiahnutie 

Účelu Projektu.  

3. Príjemca je povinný po celú dobu trvania Zmluvy chrániť majetok, ktorý bol nadobudnutý alebo 

zhodnotený z Dotačných prostriedkov, pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím. 

4. Príjemca je povinný poistiť majetok, ktorý bol nadobudnutý alebo zhodnotený z Dotačných 

prostriedkov a poistenie po celú dobu trvania Zmluvy udržiavať a uvedené preukazovať v rámci 

Monitorovacích správ; táto povinnosť sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje 

(napr. majetok, ktorý je Právom duševného vlastníctva); porušenie tejto povinnosti je Podstatným 

porušením Zmluvy. 

5. Príjemca je povinný Fondu preukázať, že s Realizáciou Projektu začal až po podaní Žiadosti; 

splnením tejto podmienky bude preukázaný Stimulačný účinok pomoci poskytnutej podľa Schémy 

uplatňovanej v rámci Výzvy.  

6. Príjemca je povinný vykonať Realizáciu Projektu len na území Slovenskej republiky. 
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7. [Zmeny Zmluvy] Príjemca je povinný bezodkladne informovať Fond o všetkých zmenách a iných 

okolnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na plnenie povinností Príjemcu podľa Zmluvy 

a požiadať Fond o zmenu Zmluvy. V tejto súvislosti Fond môže požadovať od Príjemcu 

poskytnutie vysvetlenia či ďalších informácií, predloženie relevantnej dokumentácie, ktoré 

považuje za potrebné na preskúmanie Príjemcom označených okolností a Príjemca je povinný 

mu poskytnúť potrebnú súčinnosť. Zmenu Zmluvy je možné uskutočniť len s predchádzajúcim 

súhlasom Fondu. 

8. Fond môže v súvislosti s oznámením Príjemcu podľa ods. 7 tohto článku, ale aj v súvislosti 

s akoukoľvek inou okolnosťou, ktorú považuje za podstatnú v súvislosti s Projektom, Realizáciou 

Projektu, Účelom Projektu a/alebo jeho udržania, požadovať od Príjemcu akékoľvek ďalšie 

vysvetlenia, informácie, dokumentáciu alebo poskytnutie akejkoľvek inej súčinnosti; Príjemca je 

povinný mu poskytnúť potrebnú súčinnosť; porušenie povinnosti Príjemcu podľa predchádzajúcej 

vety je Podstatným porušením Zmluvy.  

9. Ak postupom predpokladaným v Zmluve dôjde k zmene podmienok upravených v Zmluve alebo 

k zmene Dodávateľskej Zmluvy, je Príjemca povinný uzavrieť s Fondom písomný dodatok 

k Zmluve upravujúci takúto zmenu; výnimkou z tohto pravidla je situácia, kedy Fond Príjemcovi 

oznámi, že bezodkladné uzavretie dodatku nepovažuje za potrebné, v takom prípade bude takáto 

zmena upravená v najbližšie uzatváranom dodatku k Zmluve.  

10. [Informačné povinnosti] Príjemca je povinný Fondu bezodkladne oznámiť: 

a) ak vstúpi do likvidácie, alebo bude vo vzťahu k jeho majetku právoplatne vyhlásený 

konkurz, povolená reštrukturalizácie podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, alebo je 

možné ho považovať za podnik v ťažkostiach; a/alebo 

b) ak mu bude právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní; a/alebo 

c) ak bude niektorý z jeho členov alebo zástupcov právoplatne odsúdený pre úmyselný 

trestný čin, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin skresľovania údajov 

hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie výnosu 

z trestnej činnosti, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe; 

a/alebo; 

d) ak začne (resp. skončí) akékoľvek súdne, rozhodcovské, správne alebo exekučné konanie 

vedené proti Príjemcovi; a/alebo 

e) ak na jeho strane vznikne Okolnosť vylučujúca zodpovednosť; a/alebo 

f) akékoľvek a všetky zistenia, ktoré sú výsledkom akejkoľvek kontroly alebo auditu orgánov 

štátnej správy; a/alebo; 

g) akékoľvek a všetky skutočnosti, ktoré majú (alebo by mohli mať) vplyv na Realizáciu 

Projektu s ohľadom na Účel Projektu. 

11. [Zodpovednosť vo vzťahu k tretím osobám] Ak Príjemca vykonáva Realizáciu Projektu alebo 

niektorú z Aktivít Projektu prostredníctvom Dodávateľov alebo iných spolupracujúcich osôb, 

zodpovedá za Realizáciu Projektu, resp. Aktivít Projektu, ako by ich vykonával sám.  

12. [Verejné obstarávanie] Príjemca Dotácie je povinný pri výbere Dodávateľov a uzatváraní 

Dodávateľských zmlúv postupovať v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a realizovať 

výber Dodávateľov prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného 

výberového konania a takýmto postupom bude vykonávať aj akékoľvek zmeny Dodávateľských 

zmlúv. 
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13. [Povinnosti súvisiace s Ukončením Realizácie Projektu] Príjemca je povinný spoločne 

s poslednou Žiadosťou o platbu predložiť Fondu: 

a) Záverečnú monitorovaciu správu Projektu; 

b) dokumenty preukazujúce, že Projekt bol odovzdaný Príjemcovi a Príjemcom prevzatý; 

c) dokumenty preukazujúce splnenie podmienok podľa Článku 6 ods. 12 Zmluvy; 

d) dokumenty preukazujúce, že Príjemca nadobudol vlastnícke právo ku všetkým Predmetom 

Projektu, ak uvedené nepreukázal Fondu už predtým.  

14. [Administratívne povinnosti] Ak je Príjemca v zmysle Zákona o RPVS povinný zapísať sa do 

registra partnerov verejného sektora, je Príjemca povinný po celú dobu platnosti a účinnosti 

Zmluvy udržiavať zápis svojej osoby v tomto registri.  

15. Pre Príjemcu sú záväzné aj informácie zverejnené na Webovom sídle Fondu a informácie, ktoré 

mu Fond poskytne v elektronickej a/alebo písomnej forme; za záväzné sa nepovažujú informácie 

poskytnuté telefonicky alebo ústne a nie je možné sa na ne odvolávať. S ohľadom na vyššie 

uvedené je Príjemca povinný sledovať Webové sídlo Fondu a informácie na ňom zverejnené.  

16. Príjemca je povinný bezodkladne poskytnúť potrebnú súčinnosť zamestnancom a povereným 

a/alebo prizvaným osobám: 

a) Fondu; a/alebo 

b) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky; a/alebo 

c) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky; a/alebo 

d) Ministerstva financií Slovenskej republiky; a/alebo 

e) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky; a/alebo  

f) Úradu vládneho auditu; a/alebo 

g) kontrolných orgánov Európskej únie.  

17. Príjemca je povinný vytvoriť osobám vykonávajúcim kontrolu a audit primerané podmienky na 

riadne a včasné vykonanie kontroly či auditu a poskytnúť im potrebnú súčinnosť spočívajúcu 

najmä v tom, že im  

a) umožní vstup do priestorov a objektov Príjemcu a/alebo Predmetov Projektu; 

b) predloží akékoľvek a všetky dokumenty týkajúce sa Projektu, ak ho o to požiadajú; 

c) predloží akékoľvek a všetky dokumenty týkajúce sa výberu Dodávateľov podľa Zákona 

o verejnom obstarávaní a Dodávateľských zmlúv; 

d) preukáže oprávnenosť nákladov vynaložených na Realizáciu Projektu.  

18. Porušenie akejkoľvek z povinností uvedených v tomto článku sa považuje za Podstatné 

porušenie Zmluvy. 

Článok 6 

Pozastavenie poskytovania Dotácie 

1. Ustanovenia Článku 7 Zmluvy upravujú základný rámec pozastavenia poskytovania Dotácie 

Príjemcovi v prípade Porušenia podmienok čerpania. 

2. Fond môže pozastaviť poskytovanie Dotácie najmä v prípade, ak: 
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a) poskytnutiu Dotácie bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť na strane Príjemcu, a to až 

do doby jej zániku; 

b) bude proti Príjemcovi, jeho členom alebo štatutárom, Dodávateľom alebo akýmkoľvek iným 

osobám podieľajúcim sa na Realizácii Projektu vznesené obvinenie alebo začaté trestné 

stíhanie za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu alebo so Žiadosťou a následnými 

procesmi vedúcimi k uzavretiu Zmluvy, a to po celú dobu trvania vzneseného obvinenia či 

trestného stíhania; 

c) sa vyskytne Nezrovnalosť, alebo ak vznikne podozrenie Nezrovnalosti na úrovni Výzvy, 

a to bez ohľadu na to, či Nezrovnalosť vznikla ako dôsledok porušenia povinností 

Príjemcom, a to až do odstránenia Nezrovnalosti; 

d) vo vzťahu k Projektu alebo akémukoľvek Predmetu Projektu je vykonávaná akákoľvek 

kontrola či audit Fondu alebo iného orgánu štátnej správy, a to po celú dobu kontroly; ak 

je výsledkom kontroly či auditu zistenie, ktoré vyžaduje pokračovanie pozastavenia 

poskytovania Dotácie, môže Fond poskytovanie Dotácie pozastaviť až do odstránenia 

rozhodných skutočností (rozhodná skutočnosť nemusí byť výsledkom porušenia povinností 

Príjemcu); 

e) Fond neschválil ktorúkoľvek Monitorovaciu správu a vráti ju Príjemcovi na opravu, a to až 

do momentu jej schválenia Fondom; 

f) Fond nemá dostatok disponibilných prostriedkov; 

g) Príjemca neposkytol Fondu požadovanú súčinnosť; 

h) je uzatvorená Štátna pokladnica. 

3. Ak nastane zánik dôvodu pozastavenia poskytovania Dotácie podľa Zmluvy a/alebo Zmluvných 

podmienok na strane Príjemcu (alebo Príjemca jeho zánik dôvodne predpokladá), Príjemca je 

povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Fondu. Ak je to potrebné, Fond následne 

preskúma, či skutočne došlo k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Dotácie a posúdi, či 

nedošlo k porušeniu povinností Príjemcu, ktoré by mohli byť dôvodom pozastavenia poskytovania 

Dotácie; ak neexistujú žiadne dôvody pozastavenia poskytovania Dotácie, Fond je povinný 

obnoviť poskytovanie Dotácie Príjemcovi. Ak Príjemca počas doby pozastavenia poskytovania 

Dotácie pozastavil Realizáciu Projektu, je povinný po obnovení poskytovania Dotácie 

bezodkladne obnoviť Realizáciu Projektu. 

4. Ak je dôvodom na pozastavenie poskytovania Dotácie Okolnosť vylučujúca zodpovednosť na 

strane Príjemcu, môže Fond skontrolovať, či táto Okolnosť vylučujúca zodpovednosť stále trvá 

a Príjemca mu je pri tejto kontrole povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

TRETIA ČASŤ 

Realizácia Projektu 

Článok 7 

Monitorovanie Realizácie Projektu 

1. Priebežnú monitorovaciu správu je Príjemca povinný predkladať Fondu spolu s každou Žiadosťou 

o platbu a musí obsahovať najmä doplňujúce monitorovacie údaje ku konkrétnej Žiadosti 

o platbu. Pred predložením prvej Žiadosti o platbu je Príjemca povinný predkladať Fondu 

Priebežnú monitorovaciu správu každých šesť (6) mesiacov. 

2. Ročnú monitorovaciu správu je Príjemca povinný predložiť Fondu vždy najneskôr do pätnásteho 

(15.) januára roka nasledujúceho po roku týkajúceho sa monitorovaných údajov, ktoré sú jej 
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obsahom; Ročná monitorovacia správa sa nepredkladá v roku, v ktorom nastane Ukončenie 

Realizácie Projektu. 

3. Priebežná monitorovacia správa musí obsahovať najmä:  

a) základné údaje o Projekte a mieste jeho realizácie; 

b) základné údaje o jednotlivých Aktivitách Projektu a stave ich realizácie; 

c) vzťah Aktivít Projektu a Merateľných ukazovateľov Projektu; 

d) vzťah Aktivít Projektu a finančnej realizácie Projektu; 

e) údaje o publicite Projektu spolu s fotodokumentáciou označenia Projektu; 

f) údaje o verejných obstarávaniach týkajúcich sa Projektu; 

g) údaje o pokroku Projektu, identifikovaných problémoch, rizikách alebo odchýlkach 

Projektu; 

h) akékoľvek iné dokumenty týkajúce sa Realizácie Projektu (napríklad finančné výkazy, 

stavebný denník, fotodokumentáciu a pod.). 

4. Ročná monitorovacia správa musí obsahovať najmä:  

a) základné údaje o Projekte a mieste jeho realizácie; 

b) základné údaje o jednotlivých Aktivitách Projektu a stave ich realizácie; 

c) vzťah Aktivít Projektu a Merateľných ukazovateľov Projektu; 

d) vzťah Aktivít Projektu a finančnej realizácie Projektu; 

e) údaje o publicite Projektu spolu s fotodokumentáciou označenia Projektu; 

f) údaje o verejných obstarávaniach týkajúcich sa Projektu; 

g) Účtovné doklady a iné dokumenty týkajúce sa financovania Projektu, úhrady vzniknutých 

Oprávnených nákladov či preukázania oprávnenosti Oprávnených nákladov; 

h) ročné zúčtovanie Projektu; 

i) údaje o pokroku Projektu, identifikovaných problémoch, rizikách alebo odchýlkach 

Projektu; 

j) akékoľvek iné dokumenty týkajúce sa Realizácie Projektu (napríklad finančné výkazy, 

stavebný denník, fotodokumentáciu a pod.). 

5. Záverečnú monitorovaciu správu je Príjemca povinný predložiť Fondu spolu s poslednou 

Žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa musí obsahovať najmä: 

a) celkový stav Realizácie Aktivít Projektu; 

b) reálne dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu; 

c) aktuálny Rozpočet; 

d) aktuálny časový Harmonogram Realizácie Projektu; 

e) údaje o publicite Projektu spolu s fotodokumentáciou označenia Projektu; 

f) dokumentáciu preukazujúcu dosiahnutie Merateľných ukazovateľov; 

g) zdôvodnenie prípadného nedosiahnutia alebo prekročenia stanovených hodnôt 

Merateľných ukazovateľov; 
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h) akékoľvek iné dokumenty týkajúce sa Realizácie Projektu (napríklad finančné výkazy, 

stavebný denník, odovzdávacie protokoly, certifikáty, výsledky revízií či technických 

skúšok, fotodokumentáciu a pod.). 

6. Následné monitorovacie správy je Príjemca povinný predkladať Fondu za monitorovacie obdobie 

v dĺžke dvanástich (12) mesiacov, pričom prvé monitorovacie obdobie začína prvým (1.) dňom 

Doby udržateľnosti Projektu, a to vždy do pätnástich (15) dní od uplynutia každých 

dvanástich (12) mesiacov Doby udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy musia 

obsahovať najmä:  

a) základné údaje o Projekte; 

b) údaje o stave plnenia Účelu Projektu; 

c) údaje o zachovaní podmienok udržateľnosti Projektu; 

d) informácie o príjmoch Projektu;  

e) informácie o plnení Pravidiel publicity vrátane fotodokumentácie označenia Projektu;  

f) údaje o stave plnenia Merateľných ukazovateľov, ak ich splnenie nastane až po Ukončení 

Realizácie Projektu; 

g) identifikované problémy, riziká a odchýlky, ktoré by mohli viesť k podstatnej zmene 

Projektu.  

7. Každá Monitorovacia správa podlieha Kontrole Fondu. Ak ktorákoľvek z Monitorovacích správ 

obsahuje nesprávne, nepresné, nepravdivé alebo neúplné informácie, Fond vyzve Príjemcu na 

nápravu; v takom prípade je Príjemca povinný do piatich (5) dní od doručenia oznámenia Fondu 

vytknuté nedostatky opraviť; nesplnenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy. 

8. Fond okrem dôvodov uvedených v ods. 7 tohto článku neschváli poslednú Následnú 

monitorovaciu správu, ak:  

a) by tým mohol ohroziť alebo znemožniť vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy s negatívnym finančným dopadom na rozpočet Slovenskej republiky, ktoré existuje 

v čase schvaľovania poslednej Následnej monitorovacej správy; 

b) existuje akékoľvek podozrenie existencie Nezrovnalosti, najmä však v prípade 

prebiehajúceho trestného konania o skutku týkajúcom sa Projektu a/alebo Žiadosti; 

c) je Projekt predmetom výkonu kontroly alebo auditu Fondu alebo iného oprávneného 

štátneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby, ktorých predbežné zistenia nasvedčujú 

existencii Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy s negatívnymi finančným dopadom 

na rozpočet Slovenskej republiky.  

9. Fond je oprávnený požadovať od Príjemcu správy a informácie týkajúce sa Projektu aj nad rámec 

rozsahu Monitorovacích správ a Príjemca je povinný v lehote určenej Fondom v takejto žiadosti 

poskytnúť Fondu požadované správy či informácie; Fond sa zaväzuje, že nebude toto svoje právo 

vykonávať šikanóznym spôsobom. 

Článok 8 

Merateľné ukazovatele 

1. Monitorovanie Realizácie Projektu v Monitorovacích správach bude realizované aj na základe 

hodnotenia dosahovania Merateľných ukazovateľov. Pri Ukončení Realizácie Projektu bude na 

základe Záverečnej monitorovacej správy vyhodnotená miera dosiahnutia predpokladaných 

hodnôt Merateľných ukazovateľov.  
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2. Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere osemdesiatpäť až sto percent (85 % - 100 %) sa 

považuje za dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu.  

3. Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere päťdesiat až osemdesiatštyri percent (50 % - 84 %) 

je považované za Čiastočné dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov. Ak je 

výsledkom Realizácie Projektu len Čiastočné dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných 

ukazovateľov, bude výška Skutočnej výšky Dotácie znížená o rozdiel medznej hodnoty 

dosiahnutia Merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu a percentuálnej miery skutočne 

dosiahnutej hodnoty Merateľných ukazovateľov <vynásobený koeficientom [∙]>.  

[V prípade splnenia Merateľných ukazovateľov na sedemdesiat percent (70 %) by výpočet 

zníženia vyzeral nasledovne: 85 % - 70 % = 15 %; zníženie by tak predstavovalo práve pätnásť 

percent (15 %) z výšky Skutočnej výšky Dotácie.]  

4. Fond môže znížiť poslednú Tranžu Dotácie, ktorá by inak bola poskytnutá na základe poslednej 

Žiadosti o platbu o sumu zníženia výšky Dotácie podľa ods. 3 tohto článku; v tomto prípade 

Zmluvné strany bezodkladne uzatvoria dodatok k Zmluve upravujúci zníženie výšky Dotácie. Ak 

suma zníženia výšky Dotácie prevyšuje sumu požadovanú v poslednej Žiadosti o platbu, je 

Príjemca povinný, bezodkladne po oznámení hodnotenia Merateľných ukazovateľov Fondom 

Príjemcovi, vrátiť tento rozdiel Fondu; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením 

Zmluvy. 

5. Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere menšej ako päťdesiat percent (50 %) je 

považované za nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov a za Podstatné 

porušenie Zmluvy; v takom prípade je Príjemca povinný, bezodkladne po oznámení hodnotenia 

Merateľných ukazovateľov Fondom Príjemcovi, vrátiť všetky už poskytnuté Dotačné prostriedky.   

6. Merateľné ukazovatele a postup ich hodnotenia a korekcie sú podrobne upravené v Príručke.  

Článok 9 

Náklady 

1. Za Oprávnené náklady na Realizáciu Projektu je možné považovať len náklady, ktoré súvisia 

s prácami, službami a dodávkami realizovanými v rámci Projektu a sú: 

a) vynaložené na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a/alebo obstaranie hmotného 

a nehmotného majetku (softvéru) nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku 

určeného na zvýšenie inteligencie rozvodov tepla v rámci účinných systémov centrálneho 

zásobovania teplom; 

b) uhradené Príjemcom Dodávateľovi na základe Dodávateľskej zmluvy; 

c) v súlade s Výzvou a Rozpočtom; 

d) primerané, teda zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase, ako aj potrebám 

Projektu; 

e) vynaložené v súlade s princípom hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti; 

f) reálne, teda skutočne vynaložené Príjemcom a vyúčtované Dodávateľom; 

g) správne, teda najmä v súlade so Žiadosťou, Zmluvou, Dodávateľskou zmluvou 

a akýmkoľvek povolením potrebným na Realizáciu Projektu; 

h) aktuálne, teda vynaložené a realizované v Oprávnenom období; 
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i) originálne, teda navzájom sa neprekrývajúce; na úhradu tej istej položky nákladov nie je 

možné použiť Dotáciu a zároveň iné finančné prostriedky štátnej pomoci, ak nie je 

v Zmluve alebo Výzve uvedené inak; 

j) identifikovateľné, preukázateľné a doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované Príjemcom; 

k) dodané, resp. poskytnuté Dodávateľmi vybranými v súlade so Zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

2. Príloha č. 3 k Výzve - „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov“ bližšie upravuje pravidlá 

oprávnenosti nákladov. Tieto pravidlá sú pre Príjemcu záväzné rovnako, ako keby boli obsiahnuté 

priamo v Zmluve či Zmluvných podmienkach.  

3. Majetok obstaraný v rámci Realizácie Projektu musí byť:  

a) používaný výlučne Príjemcom pri výkone jeho podnikateľskej činnosti v rámci Projektu; 

b) zaradený do majetku Príjemcu a ponechaný v jeho majetku najmenej počas celého trvania 

Doby udržateľnosti Projektu,  pri dodržaní Zákona o účtovníctve (odpisovanie majetku); 

c) nový, zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe verejného 

obstarávania. 

4. DPH uvedená na Účtovných dokladoch predložených Fondu Príjemcom na úhradu bude 

Príjemcovi uhradená len v prípade, ak Príjemca Fondu preukáže, že nemá právo túto DPH 

odpočítať spôsobom podľa ustanovení § 49 až § 55e Zákona o DPH, ani že mu v súvislosti 

s touto DPH nevznikol nárok na nadmerný odpočet podľa ustanovení § 79 Zákona o DPH.  

Článok 10 

Pravidlá publicity 

1. Príjemca je povinný pri Realizácii Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu zabezpečiť 

informovanie verejnosti o tom, že Projekt bol financovaný z prostriedkov MoF a hnuteľný či 

nehnuteľný majetok, ktorý je súčasťou Projektu, bol získaný alebo zhodnotený z prostriedkov 

MoF; 

2. Príjemca je v súlade s Článkom 14 Zmluvy povinný postupovať podľa Dizajn manuálu, a to 

najmä: 

a) na svojom oficiálnom webovom sídle (ak ho má zriadené) umiestniť informáciu 

o poskytnutej Dotácii a doplniť ju stručnými informáciami o Projekte, vrátane uvedenia jeho 

cieľov a prínosov; 

b) bezodkladne po Začiatku Realizácie Projektu na strategických miestach v rámci Projektu 

umiestniť informačné tabule na miestach viditeľných pre verejnosť; informačná tabuľa musí 

obsahovať (i) logo Fondu, (ii) názov Príjemcu, (iii) názov Projektu, (iv) výšku Dotácie, (v) 

rok poskytnutia Dotácie, (vi) text v presnom znení: „Tento projekt bol zrealizovaný 

s podporou Environmentálneho fondu  z prostriedkov Modernizačného fondu“; pri vzhľade 

a umiestnení informačnej tabule je Príjemca povinný postupovať podľa Dizajn manuálu.  

3. Príjemca je povinný umožniť zhotovenie fotodokumentácie Projektu oprávnenou osobou 

poverenou Fondom alebo Ministerstvom životného prostredia za účelom prezentácie Projektu.  

4. Náklady na informačné materiály podľa Výzvy nie sú Oprávneným nákladom a Príjemca je 

povinný hradiť náklady na zhotovenie týchto materiálov z vlastných zdrojov. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

Kontrola Projektu 

Článok 11 

Kontrola plnenia Zmluvných podmienok 

1. Fond má právo kontrolovať použitie Dotácie podľa ustanovení § 5 ods. 7 a podľa ustanovení 

§ 11 ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde a vykonávať Finančnú kontrolu poskytnutia 

a použitia Dotácie. Fond je oprávnený kontrolovať použitie Dotácie podľa Zákona o finančnej 

kontrole a podľa Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  

2. Kontrolu v zmysle ustanovení ods. 1 tohto článku vykonáva Fond ako Administratívnu finančnú 

kontrolu, opätovnú Administratívnu finančnú kontrolu a/alebo ako Finančnú kontrolu na mieste 

podľa ustanovení § 6 až § 9, resp. § 20 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole; na vykonávanie 

Finančnej kontroly sa aplikujú aj základné pravidlá finančnej kontroly v zmysle ustanovení § 20 

až § 28 Zákona o finančnej kontrole. 

3. Fond je povinný vykonávať Administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie 

alebo jej časti s rozpočtami, predpismi, zmluvami, rozhodnutiami a inými podmienkami podľa 

ustanovení § 6 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole, ak poskytne verejné financie inej osobe, alebo 

ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom; takúto Finančnú kontrolu môže Fond vykonať 

aj ako Finančnú kontrolu na mieste, v rámci ktorej môže získavať dôkazy a zisťovať a preverovať 

skutočnosti, ktoré považuje za potrebné. 

4. Fond môže kedykoľvek v priebehu Realizácie Projektu vykonať Administratívnu finančnú 

kontrolu, ale aj Finančnú kontrolu na mieste.  

5. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby vymenované v ustanoveniach § 7 Zákona 

o finančnej kontrole; Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja (2) zamestnanci Fondu 

na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom Fondu alebo ním písomne 

splnomocneným zamestnancom.  

6. Ak je z podnetu Fondu potrebné vykonať Administratívnu finančnú kontrolu opätovne, tak sa 

opätovná administratívna kontrola začína prvým úkonom Fondu voči Kontrolovanej osobe. 

Opätovnou Administratívnou kontrolou Fond overí skutočností, ktoré odôvodňovali začatie 

opätovnej Administratívnej kontroly a sú potrebné na účely overenia súladu finančnej operácie 

alebo jej časti s rozpočtami, predpismi, zmluvami, rozhodnutiami a inými podmienkami podľa 

ustanovení § 6 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole. 

7. Príjemca je povinný poskytnúť Fondu pri vykonávaní Finančnej kontroly potrebnú súčinnosť 

a riadiť sa príslušnými ustanoveniami Zákona o finančnej kontrole, ktoré sú preňho záväzné.  

8. Porušenie akejkoľvek z povinností uvedených v tomto článku sa považuje za Podstatné 

porušenie Zmluvy. 

Článok 12 

Kontrola verejného obstarávania 

1. Príjemca má právo zabezpečiť dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných 

prác potrebných na Realizáciu Projektu od tretích osôb. Pri zadávaní zákaziek na dodanie 

tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ako aj pri ich zmenách, je Príjemca 

povinný postupovať v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Zároveň je Príjemca 

postupovať v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, 

efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti či rovnakého zaobchádzania. 
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2. Príjemca je povinný dodržiavať pravidlá čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho 

konania pri výbere Dodávateľov. Pri výbere Dodávateľov je preto Príjemca povinný postupovať 

s odbornou starostlivosťou tak, aby zabezpečil, že v rámci verejného obstarávania nedôjde 

k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu; ak Fond 

identifikuje niektorý z uvedených následkov, je za ne zodpovedný Príjemca. 

3. Kontrola verejného obstarávania sa vykonáva najmä z podnetu Fondu, o jej vykonanie môže 

požiadať aj Príjemca podľa podmienok uvedených v Zmluve a/alebo Zmluvných podmienkach. 

Kontrola verejného obstarávania sa vykonáva ako Administratívna finančná kontrola v zmysle 

ustanovení Zákona o finančnej kontrole s cieľom kontroly dodržiavania pravidiel a postupov 

Kontrolovanej osoby pri realizácii verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom 

obstarávaní. Kontrola verejného obstarávania sa vykonáva aj po uzatvorení každej Dodávateľskej 

zmluvy.  

4. Príjemca je povinný zabezpečiť, aby každý zmluvný vzťah s akýmkoľvek Dodávateľom, ktorý 

vznikne po uzatvorení Zmluvy obsahoval: 

a) povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly, a/alebo auditu, a/alebo iného overovania 

súvisiaceho s dodávkami tovaru, služieb alebo s vykonaním stavebných prác; 

b) povinnosť Dodávateľa poskytnúť potrebnú súčinnosť oprávneným osobám vykonávajúcim 

Kontrolu verejného obstarávania; 

c) právo Príjemcu bez sankcie odstúpiť od takéhoto zmluvného vzťahu pred poskytnutím 

plnenia z neho vyplývajúceho, ak na základe výsledkov Finančnej kontroly Fondu alebo 

Kontroly verejného obstarávania nie je možné spolufinancovanie plnenia z neho 

vyplývajúceho z prostriedkov Dotácie; 

d) povinnosť Dodávateľa vykonať akékoľvek zmeny v osobe subdodávateľa formou 

písomného dodatku k Dodávateľskej zmluve. 

Príjemca je tiež povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby vyššie uvedené povinnosti prostredníctvom 

dodatku upravil aj v zmluvných vzťahoch, ktoré vznikli pred uzatvorením tejto Zmluvy; splnenie 

tejto povinnosti Príjemca Fondu preukáže tým, že Dodávateľom do pätnástich (15) dní od 

uzavretia Zmluvy predloží návrh dodatku k Dodávateľskej zmluve a predloženie návrhu 

príslušného dodatku, resp. jeho uzavretie oznámi Fondu.  

5. Ak Príjemca uzatvorí dodatok k Dodávateľskej zmluve, je povinný najneskôr do desiatich (10) 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušného dodatku k Dodávateľskej zmluve 

požiadať Fond o vykonanie Kontroly verejného obstarávania vo vzťahu k zmenám Dodávateľskej 

zmluvy; spolu s touto žiadosťou je Príjemca povinný predložiť: 

a) kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa uzatvorenia dodatku k Dodávateľskej zmluve, 

vrátane samotného znenia tohto dodatku, všetkých jeho príloh a dokladu o jeho zverejnení; 

b) čestné vyhlásenie Príjemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou 

dokumentáciou z verejného obstarávania; vzor čestného vyhlásenia je zverejnený na 

Webovom sídle Fondu. 

6. Príjemca je povinný v dodatku k Dodávateľskej zmluve špecifikovať konkrétne ustanovenie § 18 

Zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého je dodatok k Dodávateľskej zmluve 

uzatváraný.  

7. Príjemca je povinný odovzdať Fondu všetky dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, 

spôsobom určeným Fondom, a to buď v papierovej alebo elektronickej forme, prípadne 

kombináciou týchto spôsobov; Príjemca je povinný na požiadanie a v určenom termíne Fondu 
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doplniť akékoľvek ďalšie dokumenty či údaje preukazujúce dodanie predmetu plnenia 

Dodávateľskej zmluvy. 

8. Príjemca je tiež povinný na požiadanie zriadiť Fondu prístup do informačného systému, 

prostredníctvom ktorého bol uskutočnený proces verejného obstarávania. 

9. Ak Fond pri Kontrole verejného obstarávania zistí nedostatky v procese verejného obstarávania, 

alebo v predloženej dokumentácii, uvedie tieto nedostatky v návrhu čiastkovej správy alebo 

v návrhu správy o Kontrole verejného obstarávania spolu s poučením Príjemcu o možnosti podať 

písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie 

písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených 

v čiastkovej správe alebo v návrhu správy o Kontrole verejného obstarávania. Námietky môže 

Príjemca podať v lehote určenej Fondom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní 

odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy o Kontrole verejného 

obstarávania. 

10. Po doručení námietok Príjemcu podľa ustanovení ods. 12 tohto článku Fond preverí ich 

opodstatnenosť a opodstatnené námietky zohľadní v čiastkovej správe alebo v správe o Kontrole 

verejného obstarávania spolu s uvedením námietok, ktoré Fond považuje za neopodstatnené, a 

s odôvodnením ich neopodstatnenosti.  

11. Príjemca je povinný pred uzatvorením Dodávateľskej zmluvy overiť, či je Dodávateľ zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora, ak má Dodávateľ povinnosť byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, a uzavrieť s Dodávateľom Dodávateľskú zmluvu len v prípade, ak 

Dodávateľ splnil uvedenú povinnosť; uvedená povinnosť Príjemcu sa aplikuje aj vo vzťahu 

ku všetkým subdodávateľom Dodávateľa.  

12. Príjemca je tiež povinný pred uzatvorením Dodávateľskej zmluvy overiť, či konečným užívateľom 

výhod Dodávateľa nie je verejný funkcionár v zmysle ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) Zákona 

o verejnom obstarávaní, a uzavrieť s Dodávateľom Dodávateľskú zmluvu len v prípade, ak tomu 

tak nie je; uvedená povinnosť Príjemcu sa aplikuje aj vo vzťahu ku všetkým subdodávateľom 

Dodávateľa.  

13. Záverom Kontroly verejného obstarávania môže byť: 

a) konštatovanie súladu alebo nesúladu kontrolovaného verejného obstarávania so Zákonom 

o verejnom obstarávaní; 

b) vyzvanie Kontrolovanej osoby na odstránenie identifikovaných nedostatkov; 

c) určenie výšky Finančnej opravy Príjemcu v prípade identifikovania nesúladu 

kontrolovaného verejného obstarávania so Zákonom o verejnom obstarávaní: 

i. pred poskytnutím Dotačných prostriedkov Príjemcovi a ich použitím na úhradu 

Oprávnených nákladov; 

ii. po použití Dotačných prostriedkov na úhradu Oprávnených nákladov.  

14. Ak Príjemca na základe výsledkov Kontroly verejného obstarávania opakuje verejné 

obstarávanie, je povinný najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti novej Dodávateľskej zmluvy požiadať Fond o vykonanie Kontroly verejného 

obstarávania vo vzťahu k novej Dodávateľskej zmluve; spolu s touto žiadosťou je Príjemca 

povinný predložiť: 

a) kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa uzatvorenia novej Dodávateľskej zmluvy, vrátane jej 

znenia, všetkých jej príloh a dokladu o jej zverejnení; 
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b) čestné vyhlásenie Príjemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou 

dokumentáciou z verejného obstarávania. 

15. Zmluvné strany sa dohodli, že verejné obstarávanie vo vzťahu k Projektu môže Príjemca 

opakovať najviac dvakrát (2x). Pri opakovaní verejného obstarávania môže byť predmet 

obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch alebo v nadväznosti na nedostatky 

vytknuté Fondom v čiastkovej správe a/alebo v čiastkovej správe o Kontrole verejného 

obstarávania k predchádzajúcim verejným obstarávaniam.  

16. [Finančná oprava pred použitím Dotácie] Ak Fond pri Kontrole verejného obstarávania 

identifikuje nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

alebo identifikuje porušenie pravidiel stanovených právnymi predpismi, určí v správe o Kontrole 

verejného obstarávania zodpovedajúcu výšku Finančnej opravy alebo neschváli náklady, ktoré 

vznikli v rámci verejného obstarávania.   

17. Zoznam porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, spolu s prislúchajúcou sadzbou 

percentuálnej výšky Finančnej opravy vzťahujúcej sa ku konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého 

Fond postupuje pri určení výšky Finančnej opravy, je uvedený v Zozname Finančných opráv. 

Určenie výšky Finančnej opravy sa riadi pravidlami platnými v čase vypracovania návrhu správy 

o Kontrole verejného obstarávania.  

18. Ak Fond pri Kontrole verejného obstarávania identifikuje porušenie pravidiel či nedodržanie 

postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo by mohlo mať vplyv na jeho výsledok, 

identifikuje ho a v návrhu správy o Kontrole verejného obstarávania uvedie aj: 

a) návrh percentuálnej sadzby Finančnej opravy, ktorá bude vyjadrovať mieru zníženia 

Dotačných prostriedkov určených na úhradu Oprávnených nákladov; 

b) zdôvodnenie zníženia výšky Finančnej opravy, ak Fond uplatní nižšiu sadzbu Finančnej 

opravy, ako je uvedená v Zozname finančných opráv; 

c) identifikáciu čísla, názvu a popisu porušenia podľa Zoznamu finančných opráv.  

19. Správa o Kontrole verejného obstarávania musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona 

o finančnej kontrole, vrátane identifikovaných porušení pravidiel či nedodržaní postupov 

verejného obstarávania, odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku. V prípade nedostatkov, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávanie, musí správa o Kontrole verejného obstarávania obsahovať aj:  

a) percentuálnu sadzbu Finančnej opravy, ktorá bude vyjadrovať mieru zníženia Dotačných 

prostriedkov určených na úhradu Oprávnených nákladov; 

b) zdôvodnenie zníženia výšky Finančnej opravy, ak Fond uplatní nižšiu sadzbu Finančnej 

opravy ako je uvedená v Zozname finančných opráv; 

c) identifikáciu čísla, názvu a popisu porušenia podľa Zoznamu finančných opráv; 

d) odporúčanie na vyjadrenie písomného súhlasu s navrhovanou výškou Finančnej opravy 

v lehote stanovenej Fondom v dĺžke najviac desiatich (10) pracovných dní od doručenia 

správy o Kontrole verejného obstarávania. 

20. Po určení Finančnej opravy podľa ods. 19 tohto článku pred použitím Dotačných prostriedkov 

Fond umožní čerpať Dotáciu až po splnení nasledovných podmienok: 

a) Príjemca v písomnej forme prejaví súhlas s navrhovanou Finančnou opravou; 

b) Príjemca uzatvorí s Fondom dodatok k Zmluve, ktorého predmetom bude zníženie výšky 

Dotácie o sumu zodpovedajúcu výške určenej Finančnej opravy,  
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c) Príjemca preukáže, že disponuje Vlastnými prostriedkami, ktorými zabezpečí úhradu 

budúcich nákladov Realizácie Projektu, ktoré nie je oprávnený uhradiť z Dotačných 

prostriedkov, a to so zohľadnením výšky Finančnej opravy; spôsob preukázania určí Fond 

so zohľadnením výšky Finančnej opravy a stavu Realizácie Projektu. 

21. Dodatok k Zmluve v zmysle ustanovení ods. 23, písm. b) tohto článku je možné uzatvoriť až po 

splnení ostatných podmienok uvedených v ods. 23 tohto článku a overení ich splnenia Fondom.  

22. Príjemca je povinný bezodkladne doručiť súhlas (alebo nesúhlas) s Finančnou opravou Fondu; 

ak Príjemca nedoručí tento súhlas (alebo nesúhlas) Fondu do desiatich (10) pracovných dní, platí 

že s Finančnou opravou nesúhlasí. Po doručení súhlasu Príjemcu s navrhovanou Finančnou 

opravou Fond pošle Príjemcovi nepodpísaný návrh znenia dodatku Zmluvy; Príjemca je následne 

povinný bezodkladne Fondu doručiť dokumenty a/alebo údaje preukazujúce splnenie podmienok 

uvedených v ods. 23 tohto článku spolu s podpísaným dodatkom Zmluvy. Fond po overení 

splnenia podmienok Príjemcom podpíše dodatok Zmluvy a jeden (1) rovnopis bezodkladne pošle 

Príjemcovi.  

23. Po uzatvorení dodatku k Zmluve v zmysle ustanovení ods. 23 písm. b) a ods. 24 tohto článku je 

Príjemca povinný: 

a) v Žiadosti o platbu žiadať len o sumu, ktorá zodpovedá výške Dotácie poníženej o výšku 

Finančnej opravy; 

b) preukázať Fondu, že z Vlastných prostriedkov uhradil aj sumu Finančnej opravy; 

c) dokončiť Projekt v zmysle dohodnutých podmienok a za týmto účelom zabezpečiť dostatok 

Vlastných prostriedkov. 

24. Ak Príjemca nesúhlasí s Finančnou opravou, ide o porušenie Podmienok čerpania Dotácie, na 

základe ktorého Fond môže pozastaviť poskytovanie Dotácie Príjemcovi a zároveň ide 

o porušenie Povinnosti spôsobilej spolupráce, ktoré je Podstatným porušením Zmluvy. 

25. [Finančná oprava po použití Dotácie] Ak Fond pri Kontrole verejného obstarávania identifikuje 

nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo 

identifikuje porušenie pravidiel stanovených právnymi predpismi, a Príjemca už použil Dotačné 

prostriedky na úhradu nákladov Realizácie Projektu, postup pri určení Finančnej opravy po použití 

Dotácie sa bude primerane riadiť ustanoveniami ods. 19 až ods. 22 a ods. 24 až ods. 27 tohto 

článku.  

26. Po určení Finančnej opravy podľa ods. 19 tohto článku po použití Dotačných prostriedkov je 

Príjemca povinný vrátiť Dotačné prostriedky vo výške určenej Finančnej opravy Fondu; porušenie 

tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.  

27. Po určení Finančnej opravy podľa ods. 19 tohto článku po použití Dotačných prostriedkov sa vo 

všetkých ďalších Žiadostiach o platbu percentuálna výška požadovanej Tranže zníži o výšku 

Finančnej opravy. 

28. Príjemca berie na vedomie, že vykonaním Kontroly verejného obstarávania zo strany Fondu nie 

je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa, 

obstarávateľa alebo osoby povinnej postupovať ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovení 

§ 8 Zákona o verejnom obstarávaní za vykonanie verejného obstarávania v súlade so Zákonom 

o verejnom obstarávaní a inými právnymi predpismi.  

29. Príjemca berie na vedomie, že je oprávnený použiť Dotačné prostriedky na úhradu Oprávnených 

nákladov až po udelení súhlasného stanoviska Fondu s použitím Dotačných prostriedkov, pričom 
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takýto súhlas nebude udelený skôr, ako bude ukončená Kontrola Verejného obstarávania, ak 

Fond neurčí inak. 

PIATA ČASŤ 

Finančná disciplína 

Článok 13 

Porušenie finančnej disciplíny 

1. Dotačné prostriedky sa v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy považujú za 

verejné prostriedky. Príjemca je preto povinný používať Dotačné prostriedky hospodárne, 

efektívne a účinne a v súlade s Účelom Projektu; porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností je 

porušením finančnej disciplíny v zmysle ustanovení § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  

2. Ak Fond zistí, že Príjemca postupuje pri Realizácii Projektu v rozpore so Zákonom 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákonom o verejnom obstarávaní, alebo 

s akýmkoľvek iným právnym predpisom spôsobom, ktorý je porušením finančnej disciplíny, ide 

o porušenie Podmienok čerpania Dotácie, na základe ktorého Fond môže pozastaviť 

poskytovanie Dotácie Príjemcovi a zároveň ide o porušenie Povinnosti spôsobilej spolupráce, 

ktoré je Podstatným porušením Zmluvy.  

3. Porušenie povinností finančnej disciplíny pri použití Dotácie niektorým zo spôsobov uvedených 

v ustanoveniach § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je sankcionované 

podľa ustanovení § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  

Článok 14 

Vysporiadanie finančných vzťahov 

1. Príjemca je povinný vrátiť Dotáciu alebo jej Tranžu, ak: 

a) ju čerpal v rozpore so Zmluvou a Zmluvnými podmienkami; a/alebo 

b) nebol naplnený a/alebo preukázaný Stimulačný účinok; a/alebo 

c) bola Fondom poskytnutá omylom; a/alebo 

d) porušil povinnosti finančnej disciplíny, v zmysle ustanovení Článku 13 ods. 1 Zmluvných 

podmienok; a/alebo 

e) porušil akúkoľvek z povinností stanovených právnymi predpismi alebo právnymi aktmi  (a 

to bez ohľadu na jeho zodpovednosť) a takéto porušenie predstavuje Nezrovnalosť, a to aj 

ak takéto porušenie nie je porušením finančnej disciplíny v zmysle ustanovení 

Článku 13 ods. 1 Zmluvných podmienok; a/alebo 

f) Príjemca nesúhlasí s Finančnou opravou; a/alebo  

g) vo všetkých ostatných prípadoch predpokladaných v Zmluve alebo v Zmluvných 

podmienkach. 

2. Príjemca je povinný vrátiť Dotáciu alebo jej Tranžu bezodkladne po tom, ako je na vrátenie 

Dotačných prostriedkov vyzvaný Fondom. Fond vo výzve uvedie aj sumu Dotačných 

prostriedkov, ktoré má Príjemca povinnosť vrátiť, číslo bankového účtu na ich vrátenie 

a variabilného symbolu na označenie tejto platby. Doručenie výzvy Fondu na vrátenie Dotačných 

prostriedkov Príjemcovi sa považuje za záväzné uplatnenie nároku Fondu. Fond môže Príjemcu 

vyzvať na vrátenie Dotačných prostriedkov aj prostredníctvom správy z Administratívnej finančnej 

kontroly alebo iného výstupu z inej Kontroly.   
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3. Príjemca je povinný vrátiť Dotáciu alebo jej Tranžu špecifikovanú vo výzve na vrátenie dotknutých 

Dotačných prostriedkov najneskôr do šesťdesiatich (60) dní od doručenia tejto výzvy Príjemcovi; 

prvým dňom splatnosti sumy podľa výzvy na vrátenie dotknutých Dotačných prostriedkov je deň 

nasledujúci po jej doručení Príjemcovi. Dotácia alebo jej Tranža sa považuje za vrátenú 

pripísaním sumy dotknutých Dotačných prostriedkov na určený bankový účet Fondu. 

4. Ak Príjemca nevráti Dotáciu alebo jej Tranžu podľa ustanovení ods. 3 tohto článku a/alebo sa 

s Fondom nedohodne inak (napr. o splátkach), tak si Fond uplatní pohľadávku na vrátenie 

dotknutých Dotačných prostriedkov pred príslušným orgánom (najmä správnym orgánom a/alebo 

súdom) v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade  so Správnym poriadkom, 

Správnym súdnym poriadkom a Civilným sporovým poriadkom). 

5. Príjemca nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku oproti akejkoľvek 

pohľadávke Fondu, a to ani oproti pohľadávkam, ktoré nevznikli zo Zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou.  

Článok 15 

Protikorupčné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať právne predpisy a právne akty vzťahujúce sa 

na prevenciu Korupcie a Korupčného správania.  

2. Príjemca vyhlasuje, že : 

a) pozná znaky Korupcie a Korupčného správania; 

b) sa zdrží akejkoľvek formy Korupcie a Korupčného správania v súvislosti s plnením 

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo v súvislosti s Projektom; 

c) poskytne Fondu a všetkým orgánom štátnej správy potrebnú súčinnosť v súvislosti 

s posudzovaním podozrenia z Korupcie alebo Korupčného správania; 

d) bezodkladne oznámi Fondu a/alebo príslušným orgánom štátnej správy podozrenie 

z Korupcie a poskytne im potrebnú súčinnosť pri prieskume tohto oznámenia; 

e) nie je vo vzťahu k zamestnancom Fondu v konflikte záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť 

Realizáciu Projektu a/alebo plnenie akýchkoľvek povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.  

3. Príjemca je povinný po celú dobu Realizácie Projektu predchádzať Korupcii v súvislosti 

s Projektom tým, že:  

a) zabezpečí, aby sa každá osoba konajúca v jeho mene zdržala akejkoľvek činnosti, ktorá 

má povahu Korupcie, alebo Korupčného správania, alebo poskytovania darov 

ktorémukoľvek zamestnancovi a/alebo štatutárnemu zástupcovi Fondu, alebo im 

spriazneným osobám, s cieľom dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa 

podieľa na uzavretí Zmluvy a/alebo Realizácii Projektu podľa Zmluvy; 

b) v prípade dôvodného podozrenia o tom, že ktorákoľvek osoba konajúca v jeho mene sa 

priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľa (alebo podieľala) na Korupcii, alebo 

Korupčnom správaní, alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo 

plnením Zmluvy, alebo prisľúbila, ponúkla či poskytla dar alebo inú náležitú výhodu 

v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Fondom, 

oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy, alebo v prípade pochybností 

o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi Fondu na 

e-mailovú adresu: ef54@envirofond.sk;  

c) ak ho Fond upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek z ustanovení 

tohto článku, je Príjemca povinný poskytnúť Fondu a/alebo príslušným orgánom štátnej 

mailto:ef54@envirofond.sk
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správy potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane poskytnutia všetkých 

potrebných dokumentov a údajov. 

d) nepodieľať na Korupcii alebo na inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo 

plnením Zmluvy. 

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v ods. 3 tohto článku je Podstatným porušením 

Zmluvy; rovnako ak je ktorékoľvek z vyhlásení Príjemcu uvedených v ods. 2 nepresné, 

nesprávne, nepravdivé alebo neúplne, ide o porušenie Povinnosti spôsobilej spolupráce, ktoré je 

Podstatným porušením Zmluvy.  

ŠIESTA ČASŤ 

Platobné podmienky a účtovanie 

Článok 16 

Účtovníctvo 

1. Príjemca, ktorý je účtovnou jednotkou podľa Zákona o účtovníctve, je povinný účtovať o 

skutočnostiach týkajúcich sa Projektu: 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých Častí Projektu alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme (podľa ustanovení § 31 ods. 2 písm. b) Zákona o 

účtovníctve), v členení podľa jednotlivých Častí Projektu; 

b) v účtovných knihách podľa ustanovení § 15 Zákona o účtovníctve so slovným a číselným 

označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Príjemca, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa Zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, 

záväzkov, príjmov a výdavkov (v zmysle definícií týchto pojmov uvedených v ustanoveniach 

§ 2 ods. 4 Zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa ustanovení 

§ 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. 

3. Záznamy v účtovníctve Príjemcu musia obsahovať údaje potrebné pre Monitorovanie Projektu,  

a musia byť spôsobilé vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a 

kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Príjemca uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ustanovení ods. 1 tohto článku a 

evidenciu podľa ustanovení ods. 2 tohto článku v súlade so Zákonom o účtovníctve po celú dobu 

určenú v Článku 24 Zmluvných podmienok. 

5. Ak je sídlo Príjemcu alebo jeho miesto podnikania v inom štáte ako v Slovenskej republike, je 

Príjemca povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Dotácie podľa právneho poriadku 

tohto štátu. 

Článok 17 

Dotačný účet 

1. Príjemca je povinný mať zriadený Dotačný účet, ktorý je bezúročný a:  

a) udržiavať Dotačný účet zriadený až do schválenia Záverečnej monitorovacej správy; 

b) využívať Dotačný účet výlučne na finančné operácie súvisiace s Dotáciou a Realizáciou 

Projektu v súlade s podmienkami Zmluvy a Zmluvných podmienok; 
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c) zabezpečiť na Dotačnom účte Vlastné prostriedky na úhradu poplatkov za vedenie 

Dotačného účtu; 

d) uskutočňovať prostredníctvom Dotačného účtu finančné operácie len formou 

bezhotovostných prevodov, za účelom úhrady: 

i. Účtovných dokladov, ktoré majú byť uhradené z Dotačných prostriedkov; 

ii. sumy zodpovedajúcej Vlastným prostriedkom zo sumy uvedenej na Účtovných 

dokladoch. 

2. Príjemca je oprávnený bezhotovostným prevodom previesť na Dotačný účet Vlastné prostriedky, 

a tieto Vlastné prostriedky bez predchádzajúceho súhlasu Fondu poukázať výlučne na účet 

Dodávateľa uvedeného na Účtovných dokladoch za účelom úhrady sumy zodpovedajúcej 

Vlastným prostriedkom. 

3. Príjemca Dotácie je oprávnený zmeniť Dotačný účet len vo výnimočných prípadoch spôsobených 

objektívnymi skutočnosťami a len s prechádzajúcim písomným súhlasom Fondu; Zmluvné strany 

sa dohodli, že zmena Dotačného účtu bude upravená v dodatku Zmluvy uzatvorenom na základe 

žiadosti Fondu.  

Článok 18 

Meny a kurzové rozdiely 

1. Ak Príjemca uhrádza náklady Projektu v inej mene ako v eurách (EUR), príslušné Účtovné 

doklady sú preplácané výlučne v eurách (EUR); prípadné kurzové rozdiely znáša výlučne 

Príjemca.  

2. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy nákladov uhrádzaných Príjemcom v 

cudzej mene je Príjemca povinný postupovať v súlade s ustanoveniami § 24 Zákona o 

účtovníctve. 

3. Pri prevode finančných prostriedkov v cudzej mene z Dotačného účtu zriadeného v eurách (EUR) 

na bankový účet Dodávateľa zriadeného v cudzej mene použije Príjemca kurz banky platný v deň 

odpísania finančných prostriedkov z účtu, teda v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 

kurzom prepočítaný výdavok na eurá (EUR) zahrnie Príjemca do Žiadosti o platbu. 

4. Ak Príjemca prevádza finančné prostriedky v cudzej mene z Dotačného účtu zriadeného v cudzej 

mene na účet Dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a 

vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 

prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na eurá (EUR) Príjemca zahrnie do Žiadosti o 

platbu. 

SIEDMA ČASŤ 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 19 

Prevod a prechod práv a povinností 

1. Príjemca môže previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na inú osobu len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Fondu a za súčasného splnenia podmienok uvedených 

v tomto článku.  

2. Ak príjemca požiada Fond o súhlas s prevedením práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, 

spolu so žiadosťou doručí Fondu aj všetky dokumenty a údaje, ktorými preukazuje splnenie 
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podmienok pre udelenie súhlasu. Fond následne môže Príjemcu požiadať o doplnenie 

dokumentov či údajov alebo o poskytnutie doplňujúcich informácií či vysvetlení, potrebných pre 

preskúmanie splnenia podmienok pre udelenie súhlasu; tieto je Príjemca povinný poskytnúť 

Fondu bezodkladne alebo v lehote určenej Fondom.  

3. Ak príjemca neposkytne fondu dokumenty či údaje, alebo informácie či vysvetlenia preukazujúce 

splnenie podmienok na udelenie súhlasu, alebo tieto nebudú splnenie týchto podmienok 

dostatočne preukazovať, Fond súhlas s prevodom práv a povinností Príjemcovi neudelí.  

4. Ak Fond neudelí Príjemcovi súhlas s prevodom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, je zo 

Zmluvy naďalej a v nezmenenom rozsahu zaviazaný Príjemca, v súlade s ustanoveniami 

§ 531 a nasledujúcimi Občianskeho zákonníka, a to bez ohľadu na akékoľvek záväzky Príjemcu 

voči tretím osobám; uvedené neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi 

kogentnej povahy.  

5. Prevod práv a povinností zo Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Fondu je Podstatným 

porušením Zmluvy.  

6. Vzhľadom na to, že uzavretiu Zmluvy predchádzalo konanie o Žiadosti, v ktorom bol žiadateľom 

Príjemca a podmienky obsiahnuté v Žiadosti boli prenesené aj do Zmluvy, je zmena Príjemcu 

možná len výnimočne, po predchádzajúcom písomnom súhlase Fondu, ak:  

a) v dôsledku zmeny v osobe príjemcu Dotácie nebude porušená žiadna z podmienok 

poskytnutia Dotácie podľa Výzvy, teda ak aj nový príjemca Dotácie bude spĺňať všetky tam 

uvedené podmienky poskytnutia Dotácie; 

b) táto zmena nebude mať žiadny negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia 

Dotácie, za ktorých bol vybratý Projekt s pôvodným Príjemcom v postavení žiadateľa; 

c) táto zmena nebude mať žiadny negatívny vplyv na Účel Projektu, pričom Príjemca musí 

preukázať, že uvedené následky ani len nehrozia; a 

d) Príjemca zabezpečí, že osoba, ktorá by sa mala stať novým príjemcom Dotácie osobitným 

právnym úkonom, ktorého účastníkom bude aj Fond, vstúpi do práv a povinností podľa 

Zmluvy namiesto Príjemcu, a to aj v prípade, ak je táto osoba univerzálnym právnym 

nástupcom Príjemcu.  

7. Príjemca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu vykonať akúkoľvek 

zmenu svojej vlastníckej štruktúry, resp. zmenu vedúcu k zmene konečných užívateľov výhod 

Príjemcu. Príjemca je povinný Fondu bezodkladne oznámiť zamýšľanú zmenu vlastníckej 

štruktúry Príjemcu a/alebo konečných užívateľov výhod Príjemcu (alebo jej plánovanú zmenu) za 

účelom získania súhlasu Fondu. V tejto súvislosti môže Fond požadovať od Príjemcu poskytnutie 

vysvetlenia či ďalších informácií, alebo predloženie relevantnej dokumentácie, alebo poskytnutie 

akejkoľvek inej súčinnosti, ktoré považuje za potrebné na preskúmanie toho, či Príjemca po 

zmene vlastníckej štruktúry, resp. zmene konečného užívateľa výhod naďalej spĺňa (alebo bude 

spĺňať) podmienky Zmluvy a či po zmene vlastníckej štruktúry, resp. zmene konečného užívateľa 

výhod nedochádza (resp. nebude dochádzať) k akémukoľvek Podstatnému porušeniu Zmluvy 

a/alebo ohrozeniu dosahovania Účelu Projektu; porušenie tejto povinnosti Príjemcu je 

Podstatným porušením Zmluvy. Pokiaľ nie je Projekt touto zmenou ohrozený a ani nijak dotknutý, 

Fond môže za výnimočných okolností takýto súhlas udeliť. 

8. Zmena vlastníckej štruktúry, resp. konečných užívateľov výhod Príjemcu bez predchádzajúceho 

súhlasu Fondu je Podstatným porušením Zmluvy.  
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9. Postúpenie pohľadávky Príjemcu na vyplatenie Dotačných prostriedkov na tretiu osobu sa 

vylučuje, a to bez ohľadu na právny titul, formu, alebo spôsob postúpenia. 

10. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Fondu zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov nie je 

žiadnym spôsobom obmedzený. 

11. Ak na základe právnych predpisov prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností vyplývajúcich 

zo Zmluvy, alebo z iných zmlúv uzavretých medzi Príjemcom a Fondom (napr. zmluvy o zriadení 

záložného práva) z Fondu na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky 

vstupuje do všetkých práv a povinností Fondu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktorých výkon mu 

umožňujú príslušné právne predpisy upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.  

Článok 20 

Komunikácia a doručovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia týkajúca sa Zmluvy si pre svoju 

záväznosť vyžaduje písomnú formu a bude prebiehať v slovenskom jazyku. Písomnou formou 

komunikácie sa rozumie komunikácia v listinnej podobe, a to najmä ak jej predmetom bude vznik, 

zmena, či zánik práv a povinností Zmluvných strán, ako aj akákoľvek výzva na plnenie Zmluvných 

podmienok.  

2. Písomná forma v listinnej podobne je zachovaná, ak bola správa druhej Zmluvnej strane 

doručená niektorým z nasledovných spôsobom:  

a) osobne; 

b) poštou, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou; 

c) prostredníctvom e-mailu; 

d) prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej v rámci ústredného portálu verejnej 

správy, ak si tento spôsob komunikácie Zmluvné strany dohodli. 

3. V prípade doručovania osobne alebo poštou platí adresa Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, 

uvedená v Zmluve, ak najmenej päť (5) pracovných dní vopred druhej Zmluvnej strane 

neoznámila zmenu adresy na doručovanie.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich bežná vzájomná komunikácia týkajúca sa Zmluvy môže 

prebiehať aj elektronickou formou prostredníctvom e-mailu; ak niektorá Zmluvná strana nebude 

trvať na komunikácii v listinne podobe.  

5. Doručovanie korešpondencie poštou sa uskutočňuje prostredníctvom pošty a riadi sa príslušnými 

poštovými podmienkami, ktoré sú účinné v čase zasielania korešpondencie. Korešpondencia 

musí byť zasielaná s potvrdením o prevzatí. Korešpondencia je doručená dňom jej prevzatia; ak 

dôjde k odmietnutiu prevzatia korešpondencie, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia jej 

prevzatia. Ak sa korešpondencia vráti späť odosielateľovi z dôvodu jej neprevzatia, za deň 

doručenia sa považuje deň jej vrátenia odosielateľovi. Pre zachovanie lehoty pri doručovaní 

poštou musí byť zásielka v jej posledný deň odovzdaná na poštovú prepravu.  

6. Doručovanie korešpondencie osobne Príjemcom Fondu je možné výlučne v úradných hodinách 

podateľne Fondu, zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

7. Doručovanie prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej v rámci ústredného portálu 

verejnej správy sa spravuje ustanoveniami Zákona o e-Governmente. 
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8. V prípade doručovania prostredníctvom elektronických schránok prostredníctvom ústredného 

portálu verejnej správy sa za deň doručenia správy považuje deň elektronického doručenia 

dokumentácie Zmluvnej strane, ktorá je adresátom; pre zachovanie lehoty pri musí byť správa 

v jej posledný deň odoslaná Zmluvnej strane, ktorá je adresátom. 

9. Pri doručovaní elektronickou formou prostredníctvom emailu, sa korešpondencia považuje za 

doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom 

serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 

momentom, kedy zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení 

zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o 

úspešnom doručení korešpondencie, zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že korešpondencia 

doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej 

správy zmluvnou stranou, ak táto zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení 

elektronickej správy. Pre zachovanie lehoty pri doručovaní správy prostredníctvom e-mailu musí 

byť správa v jej posledný deň doručená do e-mailovej schránky Zmluvnej strany, ktorá je 

adresátom správy.  

Článok 21 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť  

1. Za Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle 

od vôle, konania, alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila 

alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.  

2. Účinky Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, 

s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 

vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je Okolnosťou 

vylučujúcou zodpovednosť, sa použijú ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka a ustálený 

výklad a rozhodovacia prax týkajúca sa týkajúca sa týchto ustanovení. 

3. V zmysle ods. 1 a ods. 2 tohto článku musí udalosť, aby bola považovaná za Okolnosť vylučujúcu 

zodpovednosť, spĺňať všetky nasledovné podmienky:  

a) je dočasná, teda bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo Zmluvy len po určitú dobu, 

a tieto povinnosti inak je možné splniť, dočasnosť je teda základným rozlišovacím znakom 

od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť Zmluvnej strany zanikne, 

pretože dodatočná nemožnosť plnenia je trvalá a nie dočasná; 

b) je objektívne nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá jej vznik nevie ovplyvniť; 

c) bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne 

prekážky, prírodné udalosti alebo akékoľvek iné okolnosti, ktoré je možné považovať za 

vyššiu moc, napríklad vojna alebo vojnová situácia, blokáda, povstanie, vzbura, občianske 

nepokoje, vyvlastnenie, zabavenie alebo znárodnenie, blokáda dopravných trás, štrajk, 

ekologické katastrofy, neobvyklé záplavy, zemetrasenie, sucho či epidémia; 

d) je neodvrátiteľná, teda nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla 

takúto prekážku odvrátiť alebo prekonať; 

e) je nepredvídateľná, ak je preukázané, že Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy 

predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti 

vyplývajúce z právnych predpisov a právnych aktov sú Zmluvným stranám známe.  

4. Za Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť na strane Fondu sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 

pokladnice. 
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5. Každá zo Zmluvných strán je povinná druhej Zmluvnej strane bezodkladne prostredníctvom 

e-mailovej správy oznámiť vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, jej povahu, očakávaný 

vplyv na plnenie ich povinností podľa Zmluvy a predpokladané trvanie Okolnosti vylučujúcej 

zodpovednosť, prípadne jej ukončenie. 

6. Každá Zmluvná strana vždy vynaloží všetko potrebné úsilie, aby minimalizovala akékoľvek 

oneskorenie plnenia Zmluvy v dôsledku výskytu Okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

Článok 22 

Pravidlá poskytovania Dotácie 

1. Dotácia je štátnou pomocou v zmysle Zákona o štátnej pomoci a vo vzťahu k nej sa aplikujú 

pravidlá poskytovania štátnej pomoci.  

2. Dotácia môže byť kumulovaná s inou štátnou pomocou, ak sa jednotlivé opatrenia pomoci týkajú 

iných oprávnených nákladov ako sú Oprávnené náklady Projektu.  

3. Dotácia nesmie byť kumulovaná s inou štátnou pomocou, ani s inými spôsobmi financovania 

(poskytovanými štátom a/alebo Európskou úniou), ak sa jednotlivé opatrenia pomoci týkajú tých 

istých oprávnených nákladov, ako sú Oprávnene náklady Projektu, ak by v dôsledku takejto 

kumulácie došlo k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci alebo výšky pomoci určených v časti 

H.1 a H.2 Výzvy. 

4. Dotácia tiež nesmie byť kumulovaná s pomocou de minimis, ak by sa týkala tých istých 

oprávnených nákladov, ako sú Oprávnené náklady Projektu a ak by v dôsledku jej poskytnutia 

došlo k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci alebo výšky pomoc určených v časti H.1 a H.2 

Výzvy.  

Článok 23 

Zriadenie záložného práva 

1. Ak je Príjemca v zmysle podmienok uvedených v Zmluve povinný zriadiť záložné právo, ktorého 

predmetom budú pohľadávky Príjemcu voči Banke z Dotačného účtu, na nakladanie s peňažnými 

prostriedkami, ktoré sú na Dotačnom účte alebo ktoré budú na Dotačný účet pripísané, je 

Príjemca povinný zabezpečiť splnenie nasledovných podmienok:  

a) zmluva o zriadení záložného práva medzi Príjemcom,  Fondom a Bankou musí byť 

v písomnej forme; 

b) registráciu záložného práva a/alebo registráciu zmeny záložného práva, vrátane úhrady 

poplatkov za registráciu záložného práva a/alebo jej zmenu vykoná Príjemca;  

c) Fond musí byť prvým záložným veriteľom v poradí (prednostný záložný veriteľ), ak neudelí 

výslovný súhlas so zriadením záložného práva aj za iných podmienok. 

2. Fond je povinný poskytnúť Príjemcovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na zriadenie 

záložného práva v prospech Fondu; v opačnom prípade Príjemca nie je v omeškaní s plnením 

povinnosti zriadiť záložné právo v prospech Fondu. 

3. Po vyčerpaní celej sumy Dotácie alebo po vzájomnom vysporiadaní vzájomných nárokov, ak 

došlo k ukončeniu Zmluvy pred vyčerpaním celej sumy Dotácie, je Fond povinný vystaviť 

Príjemcovi potvrdenie o zániku záložného práva. 

4. Príjemca je povinný bezodkladne po doručení potvrdenia Fondu o zániku záložného práva 

zabezpečiť výmaz registrácie záložného práva a potvrdenie notára o výmaze záložného práva z 
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Notárskeho centrálneho registra záložných práv bezodkladne predložiť Fondu; úhradu poplatkov 

za výmaz záložného práva vykoná Príjemca.  

ÔSMA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

Článok 24 

Spracovanie osobných údajov 

5. Fond v nevyhnutnom rozsahu spracúva osobné údaje fyzických osôb Príjemcu v zmysle 

Nariadenia GDPR a v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov na základe 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na splnenie 

zákonnej povinnosti Fondu podľa Zákona o Environmentálnom fonde. 

6. Príjemca je povinný informovať svojich zamestnancov a iné osoby, ktorých sa Zmluva dotýka, o 

tom, že ich osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, zamestnávateľ, 

údaje o finančných prevodoch, poskytnuté Fondu za účelom plnenia jeho zákonnej povinnosti na 

overenie plnenia Zmluvy. 

Článok 25 

Uchovávanie dokumentov 

1. Príjemca je povinný uchovávať všetky informácie (v akejkoľvek podobe) týkajúce sa Projektu 

alebo súvisiace s Projektom a/alebo s Realizáciou Projektu po dobu desiatich (10) rokov odo dňa 

Ukončenia Realizácie Projektu; nesplnenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.  

2. Príjemca je povinný evidovať a uchovávať akúkoľvek a všetku dokumentáciu súvisiacu s 

verejným obstarávaním Projektu, vrátane rovnopisu Dodávateľskej zmluvy, najmenej po dobu 

desiatich (10) rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania v súlade 

s ustanoveniami § 24 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, nie však kratšie ako je Doba 

udržateľnosti Projektu. 

Článok 26 

Zmena údajov Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa zmenia ich identifikačné údaje uvedené v Zmluve, je Zmluvná 

strana povinná túto zmenu bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane, súčasťou tohto 

oznámenia musia byť aj dokumenty preukazujúce predmetnú zmenu údajov (napr. výpis 

z príslušného registra alebo rozhodnutie orgánu Zmluvnej strany).  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena údajov podľa ustanovení ods. 1 tohto článku bude upravená 

v najbližšie uzatváranom dodatku Zmluvy.  

Článok 27 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzor Žiadosti o platbu, vzor žiadosti o vykonanie Kontroly verejného obstarávania a vzor 

Záverečného odpočtu čerpania sú zverejnené na Webovom sídle Fondu. 

2. Fond je oprávnený kedykoľvek vykonať jednostranné zmeny Zmluvných podmienok, ak sú 

v prospech Príjemcu a/alebo v prípade zmeny právnych predpisov a právnych aktov; pričom je 

povinný takéto zmeny Príjemcovi písomne oznámiť vopred najneskôr tridsať (30) dní pred 

navrhovanou účinnosťou týchto zmien, ktorú Fond určí v oznámení, spolu s odkazom na 

aktualizované znenie Zmluvných podmienok zverejnené na Webovom sídle Fondu a/alebo 
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v Centrálnom registri zmlúv.  Zmena Zmluvy v rozsahu Zmluvných podmienok nastáva voči 

Príjemcovi oznámeným dňom účinnosti zmien Zmluvných podmienok.  

3. Fond je oprávnený vykonať jednostranné zmeny Zmluvných podmienok aj v prípade, ak sú 

v neprospech Príjemcu, pričom je povinný takéto zmeny Príjemcovi písomne oznámiť vopred 

najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovanou účinnosťou týchto zmien, ktorú určí Fond 

v oznámení, spolu s odkazom na aktualizované znenie Zmluvných podmienok zverejnené na 

Webovom sídle Fondu a/alebo v Centrálnom registri zmlúv. Ak Príjemca so zmenou Zmluvných 

podmienok nesúhlasí, má právo odstúpiť od Zmluvy najneskôr do navrhovaného dňa účinnosti 

aktualizovaného znenia Zmluvných podmienok; ak Príjemca najneskôr do navrhovaného dňa 

účinnosti zmien neodstúpi od Zmluvy a/alebo sa s Fondom nedohodne písomne inak, platí, že 

uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy súhlasí so znením zmenených Zmluvných podmienok.  

4. Ak to Fond bude považovať za účelné a potrebné, je Fond oprávnený vyzvať Príjemcu na 

uzatvorenie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom bude zmena Zmluvných podmienok podľa 

odseku 2. alebo odseku 3. tohto článku Zmluvných podmienok. Príjemca je povinný bezodkladne 

po výzve Fondu uzavrieť s Fondom takýto dodatok k Zmluve.   

5. Tieto Zmluvné podmienky sa uplatňujú od 21.1.2023. Účinnosťou zmien Zmluvných podmienok 

sa vždy ruší predchádzajúce znenie Zmluvných podmienok a Zmluva sa vždy riadi  aktuálne 

platným a účinným znením Zmluvných podmienok.  


