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Maximálny rozsah zmien v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre výzvu 

s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49  

(Centralizovaná podpora) 

 

Príloha č. 1A – rozsah zmeny zmluvy 

 

1. Z článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.1. písmeno a) zmluvy sa na začiatku 

ustanovenia vypúšťa slovo „maximálna“.  

2. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.1. písmeno c) zmluvy sa slová „maximálne 

do výšky“ nahrádzajú slovami „vo výške“. 

3. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.2. zmluvy sa slová „maximálna výška NFP 

uvedená v odseku 3.1. písmeno c)“ v prvej vete nahrádzajú slovami „výška NFP uvedená 

v odseku 3.1. písmeno c)“ a slová „z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1. písmeno c)“ 

v druhej vete sa nahrádzajú slovami „z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1. písmeno c)“. 

4. V článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.3 písmeno d) zmluvy sa slová „podmienky 

neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP“ nahrádzajú slovami „podmienky 

neprekročenia výšky schváleného NFP“. 

5. Z článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.14 zmluvy sa na začiatku ustanovenia vypúšťa slovo 

„maximálna“. 

6. V článku 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA odsek 7.8 zmluvy sa slová „so zaručeným 

elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „s kvalifikovaným elektronickým podpisom“. 
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Príloha č. 2A –rozsah zmeny VZP okrem článkov 10, 11, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18 a 20 

 

1. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP sa z definície pojmu „Celkové 

oprávnené výdavky“ v prvej vete vypúšťa slovo „maximálna“. 

2. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP sa mení definícia pojmu „EKS“ tak, 

že sa ruší pôvodná definícia a nahrádza sa novou, ktorá znie: 

„EKS - elektronický kontraktačný systém, ktorý sa využíval do 30.03.2022 na postupy zadávania 

zákaziek s využitím elektronického trhoviska;“  

3. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP sa mení názov definície pojmu 

„Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania“ 

tak, že sa ruší a nahrádza sa novým názvom „Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov 

k procesu a kontrole VO/obstarávania;“ 

4. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP sa za definíciu pojmu „Jednotná 

príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania“ vkladá nová 

definícia pojmu „Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde 

prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy“, ktorá znie: 

„Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je 

ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF 

záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel;“ 

5. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP v definícii pojmu „Nenávratný 

finančný príspevok alebo NFP“ sa na začiatku druhej vety slová „Maximálna výška NFP“ 

nahrádzajú slovami „Výška NFP“ a na konci tretej vety sa slová „rovná alebo nižšia ako výška 

maximálnej výšky NFP;“ nahrádzajú slovami „rovná alebo nižšia ako výška NFP;“ 

6. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP sa za definíciu pojmu 

„Sprostredkovateľský orgán alebo SO“ vkladá nová definícia pojmu „SR“, ktorá znie: 

„SR – Slovenská republika;“ 

7. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP sa v definícii pojmu „Účtovný 

doklad“ slová „splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného 

zákona“ nahrádzajú slovami „splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného 

zákona;“ 

8. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP sa mení definícia pojmu „Verejné 

obstarávanie alebo VO“ tak, že sa ruší pôvodná definícia a nahrádza sa novou, ktorá znie: 

„Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, 

v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné 

obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez 

ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania 

(výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny 

prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené 

osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);“ 

9. V článku 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA odsek 3 VZP sa v písmene b) definície pojmu 

„Začatie verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO“ mení bod iii) tak, že sa ruší 

a nahrádza sa novým, ktorý znie: 
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„spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom 

pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), 

alebo“ 

10. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 2 VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo 

bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo 

postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na 

ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.“ Zmluvné strany sa 

osobitne dohodli, že na obstaranie prevádzkovateľa infraštruktúry Kreatívneho centra sa 

nevzťahuje tento článok VZP, s výnimkou odsekov  1 a 2. Zmluvné stany sa zároveň dohodli, že 

osobitné pravidlá a postupy vzťahujúce sa na výber (obstaranie) prevádzkovateľa infraštruktúry 

Kreatívneho centra budú obsiahnuté v Príručke pre Prijímateľa, a to najmä z hľadiska úloh 

vykonávaných Poskytovateľom, ako aj kvôli nastaveniu pravidiel otvoreného 

a nediskriminačného súťažného procesu výberu tak, aby nedošlo k porušeniu pravidiel štátnej 

pomoci (najmä kvôli eliminácii poskytnutia tzv. nepriamej pomoci). 

11. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 3 VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a  

stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek 

v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od 

preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO 

alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ 

povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania  (v prípade postupu podľa zákona 

č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek 

podľa § 117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (pri zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. podľa 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 

3 a MP CKO č. 14, verzia 2).“ 

12. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 4 VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v 

ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom 

elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo 

v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi 

kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 

v plnom rozsahu cez ITMS2014+. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej 

vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať 

jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 

100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a 

rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná 

dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú 

Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti 

od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o 

príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho 

dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná 

aj v iných informačných systémoch,  napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie 

zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 

v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO, od 31.03.2022 sa povinnosť používania 

elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, 
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okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov 

a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH 

v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov).  

Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je 

akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na 

dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka 

sa napr. zákaziek zadávaných s využitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí 

zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, 

vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre 

zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ 

prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k 

zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej 

platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom 

na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS2014+ aj v 

prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí 

Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné 

vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie 

predkladanej cez ITMS2014+ a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná 

a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo 

iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej 

dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 

tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, 

Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe 

žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo 

elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez 

ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa 

tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované 

ako  podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú 

plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o 

vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek 

verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej 

platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu 

kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľa, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku 

použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj 

auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.“ 

13. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 6 VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na 

výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF 

a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) 

nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej 

príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. 

Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS2014+ je 

definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 

obstarávania/obstarávania.“  

14. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 7 písmeno b) VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola 

nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex 

ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 
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ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona 

o finančnej kontrole,“ 

15. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 7 písmeno d) VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred 

podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku 

dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, 

ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky), kontrola dodatkov je 

vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.“ 

16. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 8 písmeno a) VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola 

nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex 

ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 

Z. z. nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku 

vo finančnom limite nadlimitnej zákazky
1
 zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 

viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),“  

17. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 9 VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„V prípade druhej ex ante kontroly, ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred 

riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, 

ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej 

opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom 

rozsahu.“ 

18. V článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

sa odsek 14 VZP dopĺňa o nové písmeno h), ktoré znie: 

„Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v 

rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom  na jej výsledok 

(uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).“ 

Zároveň sa v predmetnom odseku 14 na konci ustanovenia písmena g) vkladá čiarka. 

19. Mení sa článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM odsek 17 VZP tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je 

viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.“ 

20. Z článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

VZP sa vypúšťa odsek 20, pričom pôvodné odseky 21 až 23 sa označujú ako 20 až 22. 

21. V článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

VZP sa pôvodný odsek 24 označuje ako odsek 23, pričom sa ruší znenie písmena c) tohto odseku 

a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich Jednotnej príručky pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO,  stanovísk a zistení CO, OA, EK 

alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa 

vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania, 

                                                           
1
 platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 
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22. V článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

VZP sa pôvodný odsek 25 označuje ako odsek 24, pričom sa ruší znenie písmena c) tohto odseku 

ako aj text nasledujúci za písmenom c) a nahrádzajú sa novým, ktoré znie: 

„porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z 

usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu 

a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú 

pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z 

vykonaného VO z financovania, to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, 

ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom 

Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z 

finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na 

základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom 

ex ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného 

VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu 

finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel 

a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex ante finančnej opravy vydá 

Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky 

vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia 

oprávnených výdavkov vo výške určenej ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného 

dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 

Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich 

výdavkov do financovania a ex ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú 

obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.“  

23. V článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

VZP sa pôvodný odsek 26 označuje ako odsek 25. 

 V článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

VZP sa pôvodný odsek 27 označuje ako odsek 26, pričom jeho pôvodné znenie sa ruší a nahrádza 

sa novým, ktoré znie: 

„Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ 

pri určení finančnej opravy a ex ante finančnej opravy, tvorí prílohu Metodického pokynu CKO 

č.5.“  

24. V článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

VZP sa pôvodný odsek 28 označuje ako odsek 27. 

25. V článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

VZP sa pôvodný odsek 29 označuje ako odsek 28, pričom jeho pôvodné znenie sa ruší a nahrádza 

sa novým, ktoré znie: 

„Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a 

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 

do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú 

s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka 

poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 

dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je 

niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných 

užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra 

partnerov verejného sektora).“ 
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26. V článku 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM VZP sa pôvodný 
odsek 30 označuje ako odsek 29.  

27. V článku 5. INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA odsek 4 druhá odrážka VZP sa za slová 

„Projekt spočíva“ vkladajú slová „v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo“. 

28. V článku 5. INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA odsek 5 VZP sa v poslednej vete za slová 

„Stála tabuľa alebo stály pútač“ vkladajú slová „trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu“. 

29. V článku 9. UKONČENIE ZMLUVY odsek 4 písmeno b) bod ix) VZP sa za slová „či 

Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 

súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov“ vkladajú slová „alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej 

súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

30. V článku 12. KONTROLA A AUDIT odsek 2 VZP sa v poslednej vete za slová „z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa kontrola/audit“ vkladajú slová „alebo ich časť“.   

31. V článku 14. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY odsek 1 písmeno b) VZP sa na konci ustanovenia za 

slová „podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr“ vkladá bodkočiarka a slová „najneskôr však 

do 31. decembra 2023;“. 

 

 

 

 

 

 


