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Predmet Oznámenia:  

 

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SO“) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.04.2015 v platnom znení, 

uzavretej s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia, v nadväznosti na aktualizáciu Systému finančného 

riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na 

programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) týmto vydáva zmenené 

znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku.  

 

 

Oznámenie sa vydáva v zmysle čl. 6 odsek 6.2 písm. b) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. Oznámenie je záväzné pre všetkých prijímateľov, s ktorými bola uzatvorená Zmluva o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci nasledovných výziev: 

 

Prioritná os Kód výzvy 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

 

 

S cieľom zabezpečiť súlad Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia so zmenou znenia Systému finančného riadenia 

došlo zo strany SO k zmene Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku nasledovným spôsobom a v nasledovných ustanoveniach: 

 

I.   článok 10 odsek 4. sa mení takto  „Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený 

v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS 2014+. Deň 

doručenia vo verejnej časti ITMS 2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný 

dlžníkovi“ v systéme ITMS 2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej 

časti ITMS 2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 

zúčtovania Poskytovateľom povolenej Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr 

spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ 

tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade 

plnenia, Poskytovateľ: 

a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých 

bol NFP poskytnutý, príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) 

alebo 

b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých 

bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov 

verejného obstarávania) alebo 

c) postupuje podľa § 41 ods. 2 až 4 alebo § 41a ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo 

d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku 

na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).“ 

 

Prílohy: Konsolidované znenie Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve 

  o poskytnutí NFP 

 


