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DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   
PRÍSPEVKU 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva   

 
ČÍSLO ZMLUVY: 095/2009/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 095/2009/1.1/OPV/D03 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 
1 VZP medzi zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   
názov  : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
                              republiky pre štrukturálne fondy EÚ                        

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava   

   Slovenská republika  

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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Prijímateľ 

názov  : Obchodná akadémia 

sídlo : Veľká Okružná 32, 011 57 Žilina 

                             Slovenská republika  

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : Ing. Ľubica Pevná 

IČO : 00162124 

DIČ : 2020671499 
 

banka : Dexia banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b)       ––––––– 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a)  

                                                           b)  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 095/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26110130139,  v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 095/2009/1.1/OPV/D01, 
Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 095/2009/1.1/OPV/D02, Usmernenia Poskytovateľa 
č. 1 zo dňa 07. 12. 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 05. 2010 a Usmernenia 
Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 
 
  
(1) V článku 1 bod 1.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nasledujúce údaje o Prijímateľovi  

nahrádzajú novými údajmi: 
 
 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky 

                           zálohové platby:5    a)  

    b)    ––––––– 

 predfinancovanie:6 a) 

    b) 

 refundácia:7  a)  

                                                           b)  

 

 

(2) V Článku 5 Zmluvy o poskytnutí NFP bod 5.1 znie :  
 

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije 
z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 6. Účty rozpočtovej 
organizácie VÚC, resp. obce a vzhľadom na určený systém financovania: systém 
kombinácie zálohových platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne 
odsek 4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie“. 

        
     (3)   V Článku 5 Zmluvy o poskytnutí NFP bod 5.2 znie :  
       

„5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne: 
 
a) Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 50% oprávnených 
výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie. 

b) V prípade, že sa jedná o zúčtovanie zálohovej platby, je Prijímateľ povinný 
podávať Žiadosti o platbu priebežne jedenkrát za dva kalendárne mesiace, vždy 
v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
zahrnie výdavky do žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby. Najneskôr do 6 
mesiacov odo dňa pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je 
Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej platby. 
V prípade nedodržania tejto podmienky je Prijímateľ povinný bezodkladne, 
najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia uvedeného obdobia 6 mesiacov, 
vrátiť platobnej jednotke sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto 
sumu zároveň znižuje výška nenávratného finančného príspevku.  

c) Výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ 
kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej 
žiadosti o platbu. Prijímateľ predkladá samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie 
zálohovej platby) a samostatne žiadosť o platbu (priebežná platba). 

                                                 
5
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
7
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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d) V prípade, že sa jedná o priebežnú platbu je Prijímateľ povinný po začatí realizácie 
aktivít Projektu podávať Žiadosti o platbu (priebežná platba) priebežne jedenkrát za 
dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 3 300,00 € (slovom tritisíctristo EUR 
a nula centov), a to vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom zahrnie oprávnené výdavky do Žiadosti o platbu. 
Ak za uvedené obdobie dvoch kalendárnych mesiacov suma oprávnených 
výdavkov nedosiahne sumu v minimálnej výške 3 300,00 €, potom podá Prijímateľ 
Žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po kalendárnom 
mesiaci, kedy suma oprávnených výdavkov dosiahne sumu minimálne 3 300,00 €. 
Ak Prijímateľ za dané obdobie dvoch kalendárnych mesiacov nedosiahne 
požadovanú minimálnu sumu oprávnených výdavkov, oznámi túto skutočnosť 
Poskytovateľovi v tej istej lehote listom. Prijímateľ je však povinný podať Žiadosť 
o platbu oprávnených výdavkov vynaložených v príslušnom kalendárnom roku 
najneskôr v priebehu mesiaca január nasledujúceho  kalendárneho roka , a to aj 
v prípade keď suma oprávnených výdavkov nedosiahne sumu minimálne     
3 300,00 €. 

e) Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až 
po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
Certifikačným orgánom. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola 
poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu 
zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom 
schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 € a súčasne výška poskytnutej 
zálohovej platby nepresiahne 50 % v rámci OP Vzdelávanie z relevantnej časti 
rozpočtu Projektu.  

V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 
rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 
platby nesmie presiahnuť 50 % v rámci OP Vzdelávanie z relevantnej časti  
rozpočtu Projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 
Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi, ak súčet 
Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 € a súčasne 
výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 50 % v rámci OP Vzdelávanie z 
relevantnej časti rozpočtu Projektu. 

f) Prijímateľ je povinný po vyčerpaní maximálne 95% celkových oprávnených 
výdavkov na projekt zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt, aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, uhradiť 
najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení projektu je 
Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku zo zdrojov EÚ 
a štátneho rozpočtu. Poskytovateľ po uhradení maximálne 95% z celkových 
oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne 
Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5% celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu.“ 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

 




