
DODATOK Č. 4 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-P01-SC111-2016-10/110 

(ďalej len „Dodatok") 

NÁZOV PROJEKTU: 

Zberný dvor Veľký Kýr 

KÓD ITMS: 

310011B601 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi: 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ: 
názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

Slovenská republika 

IČO 

DIČ 

konajúci 

42 181 810 

2023106679 

Ing. László Sólymos, minister 

v zastúpení 

názov 

sídlo 

: Slovenská agentúra životného prostredia 

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

Slovenská republika 

IČO 

DIČ 

: 00 626 031 

: 2021125821 

konajúci : Ing. Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ 



na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho 
orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom 
znení 

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia 
Sekcia fondov EÚ 
Karloveská 2 
841 04 Bratislava 

(ďalej len „Poskytovateľ") 

1.2. Prijímate!': 

názov : Obec Veľký Kýr 

sídlo : Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 

Slovenská republika 

zapísaný v : -

konajúci : Ing. Judita Valašková, starostka 

IČO : 00 309 109 

DIČ : 2020416310 

(ďalej len „Prijímateľ" a spolu s „Poskytovateľom" aj ako „Zmluvné strany") 

2. PREDMET DODATKU 

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písm. a) Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-POl-SCl 11-2016-10/110 
v platnom znení (ďalej len „.Zmluva o poskytnutí NFP") z dôvodu aktualizácie zmluvy 
a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP Finančné opravy za porušenie pravidiel 
a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia 
ESIF, verzie 6 dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne: 

2.1.1 V úvode zmluvy sa text so znením: 

„TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z• o 
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 
20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o rozpočtových pravidlách ") medzi... " 
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mení a znie nasledovne: 

„TÁTO ZMLUVA 0 POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne skorších predpisov a podľa § 20 
ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o rozpočtových pravidlách") medzi..." 

2.1.2 Pôvodný čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA ods. 1.2 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení 
neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a 
Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia 
zmluvy na základe vydaného Rozhodnutia o schválení ZoNFP podľa § 19 ods. 8 
zákona o príspevku z ESIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza 
„zmluva" s malým začiatočným písmenom „z", myslí sa tým táto zmluva bez jej 
príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, 
kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP", čo výlučne 
pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto 
článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. " 

2.1.3 Pôvodný čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA ods. 1.3 písm. b) a c) zmluvy sa mení 
a znie nasledovne: 

„(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v 
celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, 
ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s 
malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný 
pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

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

2.1.4 Pôvodný čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA ods. 1.4 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„Vnadväznosti na ustanovenie §273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy 
sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, 
povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 
monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie 
sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi 
Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o 
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poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú 
stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola 
obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a 
vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v 
tejto zmluve." 

2.1.5 Pôvodný čl. 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY ods. 2.3 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne 
NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu 
aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 
NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia 
ESIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré 
Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych 
dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EU. " 

2.1.6 Pôvodný čl. 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY ods. 2.4 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s 
podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a 
podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou 
Žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, 
aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované 
Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít 
Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa 
odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť 
udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých 
Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie 
súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s 
poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. " 

2.1.7 Pôvodný čl. 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY ods. 2.6 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami 
EU a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky 
tvoriace NFP vynaložené: 

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 
nariadenia 966/2012, 

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne, 

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými 
prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách. 

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie 
splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v 
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rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ 
vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
(napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti 
o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej 
kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak P rijímateľ poruší 
zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP. " 

2.1.8 Pôvodný čl. 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP ods. 3.2 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. c) tohto článku zmluvy nesmie 
byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na 
strane Poskytovateľa, y dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP 
maximálne 0,01 % z maximálnej výšky NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. c) tohto 
článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti 
Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od 
výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných 
prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky 
jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných 
podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok 
oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP. " 

2.1.9 Pôvodný čl. 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP ods. 3.3 písm. e) zmluvy sa mení 
a znie nasledovne: 

„e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, 
príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej 
prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, 
ak boli tieto podklady Zverejnené, " 

2.1.10 Pôvodný čl. 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP ods. 3.4 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„P rijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o 
poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených 
v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o 
NFP." 

2.1.11 Pôvodný čl. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 
ods. 4.1 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„ Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 
o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej 
sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa 
článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú 
písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v 
záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 



spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná 
forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe 
prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného 
doručovania poštou." 

2.1.12 Pôvodný čl. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 
ods. 4.2 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej 
komunikácii v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu 
prostredníctvom ITMS2014+, ak Poskytovateľ neoznámi Prijímateľovi, že 
komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí 
súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v 
elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby 
po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej 
komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu 
komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa 
komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. " 

2.1.13 Pôvodný čl. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 
ods. 4.3 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán 
súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu 
a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem 
komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu 
podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako 
mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe 
doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 
Poskytovateľ ovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne 
Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom. " 

2.1.14 Pôvodný čl. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 
ods. 4.4 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť") 
zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej fotme v listinnej podobe podľa 
Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z 
kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre 
účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej 
Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj 
v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti 
sa považuje deň, kedy došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou 
Zmluvnou stranou, 

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť 
doručovanú poštou alebo osobným doručením, 

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez 
ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy"). " 
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2.1.15 Pôvodný čl. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 
ods. 4.5 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 
ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely 
Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak 
došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu 
čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre 
účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní 
od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z 
kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností 
upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku 
čoho sa Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z 
kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s 
doručenkou, úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni." 

2.1.16 Pôvodný čl. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 
ods. 4.6 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené 
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 zásielky, 
ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že 
zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom 
odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 
nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom 
realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú: 

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 
povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za 
riadne doručenú, 

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento 
spôsob doručovania, 

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 
objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená 
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6. " 
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2.1.17 Pôvodný čl. 5 OSOBITNÉ DOJEDNANIA ods. 5.2 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„ Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže 
spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných 
skutočností: 

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľ a voči 
Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde 
hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. 
Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov 
podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, 
prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia 
podmienok uvedených v článku 13 ods. la VZP alebo iným vhodným 
zabezpečovacím prostriedkom. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky 
podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné 
na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ 
odmietnuť. Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť 
ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet 
zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, 
alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej 
alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod 
oznámi Prijímateľovi. 

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a 
stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v 
Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a 
stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s 
tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými 
uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EU a Právnymi 
dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku nadobúdaného alebo obstaraného 
alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je 
zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle 
platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a 
spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo 
Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje. 

d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na 
zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených 
výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa 
podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo 
po schválení ZoNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade 
Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi, preukazuje tým, že výdavky 
podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové 
obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto 
návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov 
a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany 
zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ 
napojený finančnými vzťahmi. 



e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k 
rovnakému zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 
písm. h) bod ii. VZP aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie 
predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby, refundácia). " 

2.1.18 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.1 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny 
alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 
zmluvy vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Súčasne 
je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, 
informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene 
považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s 
Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít 
Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu. " 

2.1.19 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.2 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o 
poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového 
procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám"), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu 
Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie a 
zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, hnplementačných 
nariadení, Nariadení k jednotlivým ESIF, právnych predpisov SR a právnych 
aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo 
forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, 
ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EU 
dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi 
predpismi SR alebo právnymi aktmi EU, nebude sa naň prihliadať a postupuje 
sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením 
všeobecného nariadenia, hnplementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým 
ESIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a 
Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom 
z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu 
na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo 
oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s 
odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí 
NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b). 

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán 
(obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, 



zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu 
k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte 
Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho 
predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o 
poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana 
druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do 
Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou 
oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného 
registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný 
právny predpis a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto 
článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych 
dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne 
oznámiť P osky tovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto 
zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na 
formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre 
významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku. 

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľ ovi podľa tohto 
písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska 
Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže 
akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený 
neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko 
Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa 
podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene 
Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku, ak z oznámenia 
Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má 
postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak 
Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri 
ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný 
druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa 
príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných 
prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania 
formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím 
dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri 
najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou 
zmenou rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na 
znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu 
Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa 
tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k 
Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä: 

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu 
maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o 
poskytnutí NFP, 

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k 
Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu 
Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia 
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príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických 
správ, zmena štúdií a podobne), 

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % 
kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za 
podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto 
odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné 
aktivity projektu, 

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne 
y prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie 
nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 
tejto zmluvy, 

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 
Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa 
Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom 
postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v 
Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k 
takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť 
spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa. 

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a 
f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako 
„ významnejšie zmeny"), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej 
dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o 
významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o 
poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľ ovi na formulári, ktorý pre tento účel 
vydal Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy 
stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po 
uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku - ex-post zmeny) a v 
ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej 
zmeny (ex-ante zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa 
rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú 
ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), 
pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP 
nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v čl 1 ods. 3 VZP, 
Prijímateľ oznamuje Poskytovateľ ovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú 
informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o 
poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s 
povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to 
vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 
v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. " 

1.20 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.3 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý 
sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný 
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požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny 
alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred 
vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania 
zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v 
zmene: 

a) miesta realizácie Projektu, 

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

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac 
ako 5 % oproti výške cieľovej hodnoty Meniteľného ukazovateľa Projektu, ktorá 
bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 
tohto článku), 

d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 
Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od 
prvého kalendárneho dňa príslušného mesiaca uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy 
o poskytnutí NFP, resp. od presne určeného kalendárneho dňa príslušného 
mesiaca podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pokiaľ je Začatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu určené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP presným kalendárnym dňom v príslušnom mesiaci, 

e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak 
sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom 
vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok 
Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie 
rozsahu hlavných Aktivít Projektu a z.výšenie pôvodnej schválenej hodnoty 
Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne 
schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia 
maximálnej výšky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo 
súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy 
a spôsobu jej splnenia Prijímateľom, 

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v 
zmysle Výzvy, 

l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami 
Výzvy, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu. " 

2.1.21 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.6 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne 
posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s 
príznakom y súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného 
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NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. 
Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa 
Zmluvné strany dohodli, že: 

a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom, ktorých cieľová 
hodnota neklesla pod hranicu 50 % výšky uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP, 
Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie 
nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli 
predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov 
preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných 
ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 
objektívne nemohol ovplyvniť. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie 
Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Meniteľného ukazovateľa Projektu 
s príznakom, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej 
výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom z.o strany 
Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. Zníženie cieľovej hodnoty 
jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50 % 
oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, môže 
predstavovať Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto 
článku a vyvolávať právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku. 

V prípade, ak je nie možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí 
cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, Poskytovateľ 
zmenu neschváli a má právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k 
zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní 
minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, 
a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného 
Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. i) 
VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu. 

b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska 
dosiahnutia ich cieľovej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom 
prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu schváliť zníženie jeho 
cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom cieľová hodnota 
nesmie klesnúť pod hranicu 80 % výšky uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. 
Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez 
príznaku o viac ako 20 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej 
Žiadosti o NFP, môže predstavovať Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov 
uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvolávať právne následky uvedené v 
odseku 6.2 písm. f) tohto článku. 

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ vždy zníži výšku poskytovaného 
NFP s ohľadom na schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného 
ukazovateľa Projektu bez príznaku, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých 
prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez 
príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. i) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie 
výdavkov na podporné aktivity projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného 
Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k 
zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní 
úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, 
o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide. " 
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2.1.22 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.8 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„ V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o 
poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od prvého kalendárneho 
dňa príslušného mesiaca uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 
resp. od presne určeného kalendárneho dňa príslušného mesiaca podľa Prílohy 
č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pokiaľ je Začatie realizácie hlavných aktivít 
Projektu určené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP presným kalendárnym 
dňom v príslušnom mesiaci, podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku: 

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu 
poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných 
aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené 
Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne 
vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto 
opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP." 

2.1.23 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.9 písm. c) zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

,,c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré 
predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal, vypracovať 
Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania 
Žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej cloby, ktorá pre realizáciu 
projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných 
aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na 
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 
4 písm. b) bod vil) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) 
sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom y príslušnom znaleckom 
odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne 
spôsobilej osoby y príslušnom odvetví alebo odbore. " 

2.1.24 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.10 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade 
významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ 
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred 
predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, 
ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti 
Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa 
vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania 
základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 
podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku 
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porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred 
predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku 
ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do 
ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok 
oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na 
nasledovné prípady významnejších zmien: 

a) Akejkoľvek odchýlky y rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, 
to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá 
vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto 
zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá 
má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu y tomto prípade sú, 
okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý 
vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje: 

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná 
zmena y rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom 
zmien dohodnutých y zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s 
ustanovením §18 zákona o VO, 

(ii) y prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná 
zmena y rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, 
osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje 
zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu, 

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa 
navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu 
Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z 
definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej y článku 1 ods. 3 VZP (vplyv 
na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu). 

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné 
podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom 
alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu. " 

2.1.25 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.11 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Žiadosťo zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí 
NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne 
odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o 
poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania 
neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o 
zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne 
odoprieť y prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené 
Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia 
k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. 
V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený 
realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu, s výnimkou 
uvedenou v ods. 6.6 písm. a) tohto článku; ak by k realizácii zmeny došlo, budú 
výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O 
výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ 
Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ 
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zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude 
upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny. " 

2.1.26 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.12 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou 
Projektu nastanú: 

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 
písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne nastala, 

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 
písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými 
výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom 
pre významnejšiu zmenu; y takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa 
typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto 
odseku 6.12, 

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-ante 
(významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti 
o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľ ovi, ak bola zmena schválená, alebo 
v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu, 

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post 
(významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia 
zmena nastala." 

2.1.27 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.13 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy 
zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa 
premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí 
NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou 
Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. " 

2.1.28 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.14 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú 
osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v 
prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto 
článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k 
Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, 
elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté 
znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o 
poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi. " 

2.1.29 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.15 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami 
tohto článku 6 dotknutá." 
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2.1.30 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.16 zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia 
ESIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých 
pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa 
záväzné, a to dňom ich Zverejnenia. " 

2.1.31 Do čl. 6 ZMENA ZMLUVY zmluvy sa doplna ods. 6.17, ktorý znie nasledovne: 

„Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku 
Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je 
obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny 
nárok." 

2.1.32 Pôvodný čl. 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ods. 7.1 zmluvy sa mení a znie 
nasledovne: 

„Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu 
Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 
nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú 
obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v 
takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je 
rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné 
strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí 
Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje 
Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto 
odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o 
poskytnutí NFP." 

2. Pôvodná Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov 
obstarávania Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4 
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, 
zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden 
(1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
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3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy 
sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené 
k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

Za Poskytovateľa v Banskej Bystrici 

dňa: 25.1.2018 

Ing. Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Za Prijímateľa v Veľkom Kýre 

dňa:29.1.2018 

Ing. Judita Valašková, starostka 

Obec Veľký Kýr 

Prílohy : 
Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 
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Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti 
na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 
porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO. 

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 
o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 
finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 
pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 
oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO nieje možné priradiť k žiadnemu z porušení 
uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia. 

Porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania pre zákazky obstarávané podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy 
(korekcie) 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 
o VO. 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 
znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, 
nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 
súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 
zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 
zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 
priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia 
podmienok na jeho použitie. 

100% 

V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EU, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku UVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 % 

1 Označenie „Verejný obstarávate!"' sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 
vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 
tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 
podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania 
podlimitnej zákazky. 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. 
na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 

100 % - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

25 % v prípade zákaziek v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EU), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku UVO. 
Uplatňuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ. 

10% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek 

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 
51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 
predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
ako 50 % zo zákonnej lehoty 
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

10 % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% finančnej opravy). 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 
obstarávaní. 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 
finančnej opravy", pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 
výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 
vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 
(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných 
podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

10 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v prípade 

predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 
predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť3 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 
vestníku VO 

10% 
táto sadzba môže byť znížená na 5 
% podľa závažnosti 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 
rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 

táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % podľa závažnosti 

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 
a bezpečnosti - nedostatočné 
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 
opodstatnené. 

100% 

táto sadzba môže byť znížená na 
25 %, 10 % alebo 5 % podľa 
závažnosti 

8 

Neurčenie: 
podmienok účasti v oznámení, 
resp. vo výzve na predkladanie 
ponúk, 
kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení, 
resp. výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných 
podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 
podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 
podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 
oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch 
absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 
sú upravené nedostatočne, neurčito a pod." 

25 % 

táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % ak podmienky 
účasti/kritéria na vyhodnotenie 
ponúk boli uvedené v oznámení 
(alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk v súťažných podkladoch) 
ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk stanovené 
v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 
podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 
kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú 
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť 
uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 
sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 
uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené 
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky.4 

10% 

Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 

V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli zverejnené, 
zodpovedajúca hodnota prác je 
predmetom 100 % finančnej 
opravy 

13 

Porušenie povinnosti5 zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktoré nie sú 
intelektuálnej povahy, bežne 
dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska. 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak 
ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú 
intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie 
použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa 
§ 100 až 102 zákona o VO. 

5 %. 

Vyhodnocovanie súťaže 

14 Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 

25 % 

4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
5 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona 
o VO. 
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následok nesprávne prijatie ponuky 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne vylúčenie 
uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

16 

Vyhodnocovanie ponúk 
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch aValebo vyhodnocovanie 
ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 
vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané 
kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 
účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo 
váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, 
čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a 
súťažnými podkladmi Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky 
nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v 
oznámení/súťažných podkladoch 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

17 

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

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 
podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 

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

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO 
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 
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keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti 

18 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

19 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

20 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch6 

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

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

21 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 
tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako 
odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa 
základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za 
dôležité 

25 % 

6 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť n ie j e predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke; 
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
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22 
Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom7 

100% 

Realizácia zákazky 

23 

Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch9 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov, alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 
prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú" zmenu. 8 

Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 
uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

25 % z ceny zmluvy 

plus 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy 

24 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 
znížený rozsah zákazky. 

Hodnota zníženia rozsahu 
Plus 
25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 
zákazky je podstatné) 

25 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 
alebo služby (ak takáto zákazka 
predstavuje podstatnú modifikáciu 
pôvodných zmluvných podmienok9) 
bola zadaná bez použitia rokovacieho 
konania bez zverejnenia, resp. 
priameho rokovacieho konania, 

a/alebo doplňujúce práce alebo 
služby boli zadané v rozpore 
s podmienkami uvedenými 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 
práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli 
splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 

V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 
pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 
hodnotu nadlimitne) zákazky, 

7 Úradný orgán - Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 
konfliktu záujmov) 
8 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 
AG, [2010] ECR 1-2815 
9 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
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v ustanovení § 58 písm. c) 
alebo i), 10 

môže byť korekcia znížená na 25 
% z hodnoty 
dodatočnej/dodatočných zákaziek 

26 

Porušenie povinnosti použiť pri 
verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 
v rokovacom konaní so zverejnením 
elektronickú aukciu - nadlimitná, 
podlimitná zákazka na dodanie tovaru 
(resp. podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska pri tovaroch 
bežne dostupných na trhu") 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO 
keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku 
tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu 

10%. 
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % podľa závažnosti 

10 Koncept „nepredvídaných okolností" by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť" (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 
prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
11 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z. 
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Porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania pre zákazky obstarávané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov 

C. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO 

Verejný obstarávateľ12 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 
nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 
verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 
nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 
prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v 
zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 
konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 
alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 
EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 
informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk. 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 
uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 
zverejňovania. 

100% 

V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EU, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 %. 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 
aj v prípade, že zákazka na 
poskytnutie služby bola nesprávne 
zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 
o VO a malo ísť o nadlimitnú 
alebo podlimitnú zákazku, ale 
verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené ako zákazka s nízkou 
hodnotou a korektne zverejnené 
na webovom sídle prijímateľa 
a na osobitnom mailovom 
kontakte 
zakazkycko@vlada.£Ov.sk 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

100 % - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

12 Označenie „Verejný obstarávateľ" sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 
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stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 
dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania 
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej 
zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky 
s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej 
zákazky. 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na 
dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EU), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku U VO. 
Uplatňuje sa na takú 
z rozdelených zákaziek, v rámci 
ktorej bol nedovoleným 
rozdelením obídený prísnejší 
postup vo verejnom obstarávaní. 

25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ. 

10% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek, ktoré 
mohlo obmedziť hospodársku 
súťaž 

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle 
§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného 

25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
ako 50 % zo zákonnej lehoty. 
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť13 

oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto 
skrátenie. 

10 % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty. 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% finančnej opravy). 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitné zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 
obstarávaní. 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 
finančnej opravy", pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 
výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 
vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 
(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných 
podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný 
obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a 
priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná 
oprava sa neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 

10 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 

5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 

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

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v prípade 

predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 
predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť14 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 
vestníku VO 

10% 
táto sadzba môže byť znížená na 5 
% podľa závažnosti. 

6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením 

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

25 % 

táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % podľa závažnosti. 

7 
Neoprávnené použitie priameho 
rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 
konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení ZVO. 

100% 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 
a bezpečnosti - nedostatočné 
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 
opodstatnené. 

100% 

táto sadzba môže byť znížená na 
25 %, 10 % alebo 5 % podľa 
závažnosti. 

9 

Neurčenie: 
podmienok účasti v oznámení, 
resp. vo výzve na predkladanie 
ponúk, 
kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení, 
resp. výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných 
podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 
sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 
neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti 
publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa 
súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane 
váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo 
keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, 
resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a 
pod. 

25 % 

táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 %, ak podmienky 
účasti/kritéria na vyhodnotenie 
ponúk boli uvedené v oznámení 
(alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk v súťažných podkladoch), 
ale neboli dostatočne opísané. 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk stanovené 
v súťažných pokladoch alebo oznámení 

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

25 % 

14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu 
v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v 
danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na 
vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

11 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 
sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 
uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené 
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 
neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 
tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre 
účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

12 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. 
Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky.15 

10% 

Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 

V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli súčasťou opisu 
predmetu zákazky, zodpovedajúca 
hodnota prác je predmetom 100 % 
finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktoré nie sú 
intelektuálnej povahy, bežne 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 
dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 
povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 
podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO. 

5 % 

15 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

Vyhodnocovanie súťaže 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne prijatie ponuky 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

16 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne vylúčenie 
uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

17 

Vyhodnocovanie ponúk 
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 
ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 
účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá 
alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 
oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 
uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo 
súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania 
spĺňal. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

18 

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

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 
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Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti. 

19 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

20 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

21 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch16 

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

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

22 
Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka 
vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 
obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 

25 % 

16 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť n ie j e predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 
zákazke; 

6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
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uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 
cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 
uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 
dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

23 
Konflikt záujmov17 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom18. 

100% 

Realizácia zákazky 
Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch19 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov, alebo ceny8. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 
prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú" zmenu.20 

Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je 
upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

25 % z ceny zmluvy 

plus 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy. 

24 Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 
ZVO. 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je 
v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 
alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi. 

17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
18 Úradný orgán - Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 
ku konfliktu záujmov) 
19 Koncept „nepredvídaných okolností" by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť" (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
9 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 
AG, [2010] ECR I- 2815 
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25 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah 
zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 
a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 
b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula 

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 
zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva 
obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, 
vrátane úpravy ceny. 

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

Hodnota zníženia rozsahu 

Plus 

25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 
zákazky je podstatné). 

26 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 
tovary alebo služby bola zadaná 
v rozpore s pravidlami podľa § 18 
zákona o VO8 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 
zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 
alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 

V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty stavebných 
prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 
pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 
hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byť finančná oprava znížená 
na 25 % z hodnoty 
dodatočnej/dodatočných zákaziek. 
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