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1. Úvod 

1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný 

regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 (ďalej len „poskytovateľ“) oznamuje 

prijímateľom, že pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) podľa § 59 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 (ďalej len „zákon o príspevku z 

EŠIF“). 

2. V súlade s ustanovením § 59 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF v čase krízovej situácie možno 

zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF zmeniť oznámením 

poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Zmluva sa mení v rozsahu, v 

akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy o poskytnutí NFP 

zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 zákona o príspevku 

z EŠIF (Centrálny koordinačný orgán; ďalej ako „CKO“) a/alebo podľa ustanovenia § 9 

zákona o príspevku z EŠIF (Certifikačný orgán; ďalej ako „CO“).  

3. Účelom tejto Hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP č. 1 (ďalej len „hromadná zmena 

zmluvy č. 1“) je umožniť aktualizáciu každej účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP na úroveň 

ostatnej zverejnenej verzie  vzoru CKO č. 28 – Zmluva o poskytnutí NFP 

(https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/), bez ohľadu na to, kedy k uzavretiu 

konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP došlo, s minimálnymi administratívnymi a časovými 

nárokmi týkajúcimi sa tejto aktualizácie. Hromadnou zmenou zmluvy č. 1 sa aktualizujú 

všetky doteraz uzavreté Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rôzne zmeny, ktoré nastali 

až po uzavretí konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP (napr. legislatívne zmeny, zmeny v 

postupoch implementácie a finančného riadenia vyplývajúce z aktualizácií Systému riadenia 

EŠIF, Metodických pokynov CKO, Systému finančného riadenia, a pod.). 

4. Poskytovateľ týmto dokumentom zverejňuje rozsah zmien Zmluvy o poskytnutí NFP v čase 

krízovej situácie pre všetky Zmluvy o poskytnutí NFP uzavreté v rámci výziev na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódmi:  

 IROP-PO3-SC31-2019-49 

 IROP-PO3-SC31-2016-5 

5. Hromadná zmena zmluvy č. 1 sa realizuje odoslaním Oznámenia hromadnej zmeny zmluvy o 

poskytnutí NFP  na e-mailovú adresu, ktorú prijímateľ poskytol poskytovateľovi. Zmena 

Zmluvy o poskytnutí NFP je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi. 

 

2. Rozsah vykonaných zmien 

1. Rozsah zmien Zmluvy o poskytnutí NFP v čase krízovej situácie je prevzatý z maximálneho 

rozsahu zmien, ktoré zverejnil CKO na www.partnerskadohoda.sk v sekcii CKO, záložka 

„Zmena zmluvy v čase krízovej situácie zverejnená CKO dňa 17.06.2022 s poradovým číslom 

4“ (ďalej ako „Zmena zmluvy o poskytnutí NFP č. 4“) (k dispozícii na webovej adrese: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/). 

2. V rozsahu podľa oznámenia poskytovateľa sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, t. j. 

zmluva, VZP a Príloha č. 4  Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie 

pravidiel a postupov VO pre daného prijímateľa bez uzatvorenia dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP uvedeným spôsobom dochádza 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/
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priamo zo zákona, bez potreby zverejnenia zmeny (napr. dodatku) v Centrálnom registri 

zmlúv. 

3. Ak prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP nesúhlasí, môže najneskôr do jedného 

mesiaca od odoslania oznámenia podľa bodu 5, kapitoly 1 tohto dokumentu, od Zmluvy 

o poskytnutí NFP odstúpiť. 

4. Vysvetlivky používaných pojmov (vychádza sa z ich definície vo vzore CKO č. 28 – Zmluva 

o poskytnutí NFP, vrátane využívania veľkých a malých písmen):  

a) Zmluva o poskytnutí NFP - zahŕňa zmluvu, VZP a ostatné prílohy Zmluvy 

o poskytnutí NFP;  

b) zmluva (s malým „z“) - je  samotná zmluva bez príloh, ktorej zmeny sú uvedené v 

Prílohe č. 1A a Prílohe č. 1B k tejto hromadnej zmene.  

c) Všeobecné zmluvné podmienky - tvoria prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

označujú sa skratkou VZP a ich zmeny sú uvedené v Prílohe č. 2A a Prílohe č. 2B k 

tejto hromadnej zmene.  

d) Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel 

a postupov VO – tvorí prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, nemá zavedenú skratku 

a jej zmena je uvedená v Prílohe č. 3 k tejto hromadnej zmene. 

5. Rozsah vykonaných zmien Zmluvy o poskytnutí NFP: 

A.) Rozsah zmien v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy č. 1 prevzatý poskytovateľom pre 

projekty v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 (centralizovaná podpora)  je uvedený 

v nasledovných prílohách tohto dokumentu: 

 Príloha č. 1A - samotná zmluva bez príloh  

 Príloha č. 2A - Všeobecné zmluvné podmienky (tvoria prílohu č. 1 Zmluvy 

o poskytnutí NFP) 

 Príloha č. 3 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného 

obstarávania (tvoria Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP)  

B.) Rozsah zmien v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy č. 1 prevzatý poskytovateľom pre 

projekty v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora) je uvedený 

v nasledovných prílohách tohto dokumentu:  

 Príloha č. 1B - samotná zmluva bez príloh 

 Príloha č. 2B - Všeobecné zmluvné podmienky (tvoria prílohu č. 1 Zmluvy 

o poskytnutí NFP) 

 Príloha č. 3 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného 

obstarávania (tvoria Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP)  

6. V prípade, ak v predchádzajúcom období došlo k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o poskytnutí 

NFP, ktorého predmetom bola aj zmena Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné 

opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v znení, ako je uvedené 

v Prílohe č. 3 tejto Hromadnej zmeny zmluvy č. 1, zmena  Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí 

NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania zostáva 

zachovaná a predmetom hromadnej zmeny zmluvy je len Príloha č. 1A a Príloha č. 2A, resp. 

Príloha č. 1B a Príloha č. 2B (podľa príslušnej výzvy). 


