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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY NÁRODNÉHO
KONTAKTNÉHO BODU K
ZMLUVE O REALIZÁCII PROJEKTU
v rámci Program švaj iarsko-slovenskej spolupráce
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PREAMBULA

1.1

Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii
Projektu v rámci Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce podrobne upravujú práva
a povinnosti NKB a Kone ného prijímate a a zásady právneho vz ahu medzi nimi. Sú
záväzné pre všetky strany právneho vz ahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov.

1.2

Pre ú ely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky
alej ozna ujú ako „VZP“, Zmluva o realizácii Projektu bez VZP a ostatných príloh sa
alej ozna uje ako „Zmluva o realizácii Projektu“. Zmluva o realizácii Projektu, VZP
a ostatné prílohy sa alej ozna ujú ako „Zmluva“.

1.3

VZP sú prílohou Zmluvy o realizácii Projektu uzatvorenej medzi NKB a Kone ným
prijímate om a tvoria jej neoddelite nú sú as .

2
2.1

DEFINÍCIE A POJMY
Definície a pojmy písané ve kými za iato nými písmenami, ktorých význam je
vymedzený kdeko vek v texte Zmluvy, majú tam uvedený význam aj na inom mieste
v Zmluve alebo dokumentácii, ktorá súvisí so Zmluvou, ktorej as obsahu ur ujú,
pokia kontext nevyžaduje inak. Vyššie uvedené obdobne platí aj o význame pojmov
zavedených na skrátené ozna enie ur itého vyjadrenia. Ak je v súvislosti s vymedzením
významu nejakého pojmu v om použité ve ké za iato né písmeno, je tak len na
u ah enie orientácie v texte a pojem má rovnaký význam aj s malým za iato ným
písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva iné, pojmy
v jednotnom ísle zah ajú aj význam množného ísla a naopak.
Audit je nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uis ovacia innos , ktorá je
zameraná najmä na overenie deklarovaných postupov alebo výdavkov.
Bezodkladne znamená najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku skuto nosti
rozhodujúcej pre po ítanie lehoty.
Dodávate predstavuje subjekt, s ktorým Kone ný prijímate uzatvoril zmluvu na
dodanie tovarov, uskuto nenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.
Donorský štát predstavuje Švaj iarsku konfederácie, štát poskytujúci Slovenskej
republike finan né prostriedky na základe Rámcovej dohody.
Dvojité financovanie predstavuje financovanie aktivít a inností projektu
realizovaného Kone ným prijímate om z rôznych zdrojov pomoci financovanej
z verejných prostriedkov, kde súhrn zdrojov financovania prekro í 100% celkových
výdavkov, ktoré Kone nému prijímate ovi s ich realizáciou vzniknú.
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Finan ný audit predstavuje audit vykonávaný v súlade s medzinárodne akceptovanými
štandardmi ISA pre výkon auditov, ktorého ú elom je overi údaje uvedené v ú tovnej
závierke a potvrdenie správneho použitia poskytnutých finan ných prostriedkov.
Kone ná finan ná správa predstavuje výstup finan ného auditu predkladaný pri
ukon ení každého individuálneho projektu.
Kone ný prijímate ( alej aj „ KP“ ) je právnická osoba so sídlom na území SR uznaná
príslušnými zmluvnými stranami poverená realizáciou konkrétneho individuálneho
projektu financovaného z Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce na základe
Zmluvy.
Monitorovanie predstavuje pravidelnú innos , ktorá sa zaoberá systematickým
zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií pre potreby
hodnotenia a kontroly riadených procesov na projektovej a programovej úrovni.
Národný kontaktný bod ( alej aj „ NKB“ ) slovenský subjekt poverený vládou
Slovenskej republiky celkovým riadením Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce.
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohu NKB Úrad vlády Slovenskej
republiky.
Nenávratný finan ný príspevok ( alej aj „ NFP“ ) sú finan né prostriedky z Programu
švaj iarsko-slovenskej spolupráce poskytnuté Kone nému prijímate ovi na základe
schválenej Žiadosti o nenávratný finan ný príspevok v kvalite Kone ného návrhu
projektu.
Nezrovnalos je akéko vek konanie alebo nekonanie, ktoré je zamerané na nezákonné
získanie a/alebo použitie NFP – najmä podvod, sprenevera, uvedenie do omylu,
porušenie zmluvných povinností, porušenie povinnosti poskytnú starostlivos a pod.
Obchodný zákonník je zákon . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
Oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré boli skuto ne vynaložené v rámci obdobia
oprávnenosti stanoveného v Zmluve, a to v súlade s definovanými pravidlami
oprávnenosti (spravidla usmernenie NKB k oprávnenosti výdavkov pre príslušnú oblas
zamerania).
Osobitný ú et je ú et ur ený na príjem záloh v rámci Programu švaj iarsko-slovenskej
spolupráce otvorený v Štátnej pokladnici alebo v banke, ktorej bola v Slovenskej
republike udelená banková licencia.
Orgán pre audit ( alej aj „ OA“ ) je národný orgán zodpovedný za výkon auditu, t.j.
auditu súladu, systémového auditu a auditu vzoriek operácii pre Program švaj iarskoslovenskej spolupráce, v zmysle Rámcovej dohody.
Overenie na mieste je overenie dodania tovarov, vykonania prác alebo
poskytnutia služieb deklarovaných na ú tovných dokladoch uvedených v prílohe
príslušnej PIR alebo overenia správnosti vedenia ú tovníctva vo vz ahu k Projektu
alebo overenia
alších zmluvných povinností Kone ného prijímate a (napr.
zabezpe enia publicity) zo strany NKB v sídle Kone ného prijímate a alebo na mieste
realizácie aktivít a inností Projektu.
Partnerstvo nekomer né zoskupenie právnických osôb vytvorené s cie om spolo ne
dosiahnu stanovené výsledky projektu.
Platobný orgán ( alej aj „ PO“ ) je národný orgán stanovený Rámcovou dohodou
zodpovedný najmä za prijímanie platieb donorského štátu v rámci Programu
švaj iarsko-slovenskej spolupráce, vyplácania prostriedkov sprostredkovate om
2

Všeobecné zmluvné podmienky - Individuálny Projekt

Verzia : 1/2013

a kone ným prijímate om a certifikovanie výdavkov pred zaslaním žiadosti o úhradu
príslušnému orgánu Švaj iarskej konfederácie.
Podpisový vzor je listina, v ktorej sú zadefinované osoby oprávnené kona v mene
Kone ného prijímate a. Sú as ou podpisového vzoru je vlastnoru né grafické
znázornenie podpisu osoby oprávnenej kona v mene Kone ného prijímate a, t.j. jeho
mena a priezviska alebo priezviska, musí obsahova osobnostné znaky s prvkami
individuality. Podpisový vzor je uložený na NKB a môže slúži na identifikáciu osoby
oprávnenej kona v mene Kone ného prijímate a vo vz ahoch súvisiacich s NFP.
Priebežná správa o projekte ( alej aj „ PIR“ ) je dokument vypracovaný Kone ným
prijímate om pod a formy stanovenej NKB v súlade s Prílohou . 2 Rámcovej dohody.
Obsahuje informácie o finan nom a fyzickom napredovaní realizácie projektu.
Program švaj iarsko-slovenskej spolupráce je zameraný na zníženie hospodárskych
a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie na základe Rámcovej dohody
( alej len „ Program švaj iarsko-slovenskej spolupráce“ ).
Projekt je súhrn aktivít a inností, na ktoré sa vz ahuje poskytnutie NFP, ktoré
realizuje Kone ný prijímate v súlade s príslušnou Zmluvou.
Rámcová dohoda je dohoda uzavretá medzi vládou Slovenskej republiky
a Švaj iarskou federálnou radou o implementácii Programu švaj iarsko-slovenskej
spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej
Európskej únie zo d a 20. decembra 2007 v znení neskorších zmien.
Refundácia je preplatenie vynaložených a vecne, ako aj finan ne zdokumentovaných
výdavkov Kone ného prijímate a z finan ných prostriedkov Programu švaj iarskoslovenskej spolupráce.
Reportovacie obdobie je obdobie pokryté príslušnou správou (PIR, PCR, PAR resp.
správy z finan ných auditov).
Riadiaci výbor Projektu je orgán prijímajúci strategické rozhodnutia v rámci
realizácie Projektu na základe priebežného monitorovania realizácie Projektu.
Správa o ukon ení projektu ( alej aj „ PCR“ ) je dokument vypracovaný Kone ným
prijímate om, ktorý dokumentuje a komentuje celkové dosiahnutie výstupov
a výsledkov v porovnaní s pôvodným Plánom realizácie projektu v súlade
s podmienkami definovanými Zmluvou.
Správa o zistení nezrovnalosti je dokument pripravený NKB, Kone ným
prijímate om, PO alebo OA, a na ktorého základe je oficiálne zdokumentovaná zistená
nezrovnalos .
Príslušný orgán Švaj iarskej konfederácie je pre ú ely Zmluvy Švaj iarska agentúra
pre rozvoj a spoluprácu alebo Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti alebo
Švaj iarske ve vyslanectvo v SR alebo akáko vek Švaj iarskou konfederáciou
poverená tretia strana.
Verejné obstarávanie predstavujú pravidlá a postupy pod a zákona . 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskuto nenie
stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a sú až návrhov.
Vlastné zdroje predstavujú finan né prostriedky, ktorými sa podie a Kone ný
prijímate na financovaní individuálneho projektu v súlade so Zmluvou, ktorá
zoh ad uje intenzitu pomoci s výnimkou prostriedkov, ktoré Kone ný prijímate získal
formou NFP v rámci inej nenávratnej pomoci.
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Výro ná správa o projekte ( alej aj „ PAR“ ) - dokument vypracovaný KP, ktorý
sumarizuje napredovanie projektu za príslušný kalendárny rok jeho realizácie.
Zákon o verejnom obstarávaní je zákon . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Záloha predstavuje finan né prostriedky poskytnuté Kone nému prijímate ovi zo
strany NKB ur ené na financovanie oprávnených výdavkov Kone ného prijímate a
zoh ad ujúce príslušný indikatívny harmonogram platieb s cie om zabezpe i plynulé
financovanie realizácie Projektu.
Žiados o platbu predstavuje dokument vypracovaný Kone ným prijímate om na
formulári definovanom NKB zverejnenom na www.swiss-contribution.sk, na základe
ktorého je Kone nému prijímate ovi poskytnutá platba, resp. zú tovaná poskytnutá
Záloha.
Žiados o zálohu predstavuje žiados vypracovanú Kone ným prijímate om na
formulári definovanom NKB zverejnenom na www.swiss-contribution.sk, na základe
ktorého je Kone nému prijímate ovi poskytnutá Záloha.
Žiados o vrátenie finan ných prostriedkov predstavuje dokument, na základe
ktorého má Kone ný prijímate povinnos vráti finan né prostriedky poskytnuté
v rámci Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce v stanovenej výške.
Ú tovný doklad je doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona
o ú tovníctve v znení neskorších predpisov.

. 431/2002 Z. z.

2.2

Ostatné pojmy používané v Zmluve majú význam bežne prikladaný daným pojmom
v obchodnom styku.

3
3.1

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI KONE NÉHO PRÍJIMATE A
Za Kone ného prijímate a koná štatutárny orgán, t.j. tie osoby, ktoré sú na to oprávnené
listinou o založení právnickej osoby alebo inými zodpovedajúcimi listinami v súlade
s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.2

Ak dôjde ku zmene v zložení štatutárneho orgánu Kone ného prijímate a, je táto zmena
ú inná vo i NKB okamihom, ke jej bol predložený originál alebo úradne osved ená
kópia výpisu z obchodného registra alebo iného zákonom ur eného registra
preukazujúceho zmenu v zložení štatutárneho orgánu a podpisový vzor nového
štatutárneho zástupcu. Dôveryhodnos a dostato nos predložených listín je NKB
oprávnený posúdi pod a vlastného uváženia.

3.3

Kone ný prijímate sa môže da pri právnom úkone zastúpi zástupcom na základe
písomného plnomocenstva. Plnomocenstvo musí by dostato ne ur ité, musí by z neho
zrejmé, kto je zastúpený a kto zástupca, na aké právne úkony je udelené. Ur itos
plnomocenstva je NKB oprávnený posúdi pod a vlastného uváženia. Podpis
splnomocnite a na plnomocenstve musí by úradne osved ený. Kone ný prijímate sa
zaväzuje, že bezodkladne oznámi NKB ukon enie platnosti, resp. akúko vek zmenu
plnomocenstva. NKB nie je povinný prija a umožni Kone nému prijímate ovi kona
vo vz ahu k nemu na základe plnomocenstva, ktoré pripúš a pochybnosti o rozsahu
zástupcovho oprávnenia. V prípade zmeny zástupcu je Kone ný prijímate povinný
doru i aj odvolanie alebo výpove plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

3.4

Kone ný prijímate sa zaväzuje písomne informova NKB, ak niektorý z jeho verite ov
podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu, alebo
ak sám ako dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na
reštrukturalizáciu, a to bezodkladne, kedy mu bol doru ený návrh na vyhlásenie
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konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu, resp. kedy podal návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu. Kone ný prijímate je povinný takto
postupova aj v obdobných prípadoch, ktoré by mohli ovplyvni schopnos Kone ného
prijímate a plni jeho záväzky vo i NKB a realizova Projekt (napr. exekúcia alebo
nútená správa).
3.5

Kone ný prijímate je povinný použi poskytnuté finan né prostriedky len a výlu ne na
ú el uvedený v Zmluve.

3.6

Kone ný prijímate sa zaväzuje prija poskytnuté finan né prostriedky a v súlade
s podmienkami stanovenými Zmluvou riadne zrealizova Projekt, na financovanie
ktorého bol NFP ur ený. Kone ný prijímate sú asne zodpovedá za efektívne
a hospodárne erpanie prostriedkov ur ených na realizáciu Projektu.

3.7

Kone ný prijímate nesmie požadova alebo použi na realizáciu Projektu dotáciu
alebo príspevok z iných rozpo tových kapitol štátneho rozpo tu SR, z opera ných
programov financovaných z fondov EÚ, Nórskeho finan ného mechanizmu,
Finan ného mechanizmu EHP a z iných obdobných foriem finan nej pomoci tak, aby
nedošlo k žiadnemu dvojitému financovaniu prostriedkami z akéhoko vek iného zdroja.

3.8

Kone ný prijímate zabezpe í dodržiavanie etických noriem po as realizácie Projektu
a zabezpe í uplat ovanie primeraných a ú inných prostriedkov na zabránenie
nezákonných korup ných praktík. Kone ný prijímate nesmie prijíma žiadne ponuky,
dary, platby alebo výhody, ktoré by sa vykladali alebo mohli by sa vyklada priamo
alebo nepriamo ako nezákonné alebo korup né praktiky, napr. nabádanie na zadanie
zákazky alebo odmeny za alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom
obstarávaní alebo odmeny za . Kone ný prijímate nesmie poskytnú neoprávnené
priame alebo nepriame výhody sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou
Kone nému prijímate ovi alebo obdobnom vz ahu a nesmie svojimi vlastnými
záujmami ohrozi záujmy a ciele Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce.

3.9

Kone ný prijímate sa zaväzuje oznámi NKB konkrétny termín konania vzdelávacích
kurzov, seminárov alebo iných inností s ú as ou osôb, ktoré nie sú zodpovedné za
realizáciu Projektu ale s ich ú as ou sú spojené oprávnené výdavky Projektu,
minimálne 10 dní pred ich konaním. Sú as ou oznámenia je as a miesto ich konania.

3.10

Kone ný prijímate sa zaväzuje bezodkladne poskytnú NKB/OA a alším
splnomocneným subjektom všetky požadované dokumenty a informácie súvisiace
s realizáciou Projektu, a to bezodkladne odo d a, ke mu bude táto požiadavka
doru ená, pokia nie je uvedené inak a zárove sa zaväzuje uplat ova najvyšší stupe
transparentnosti a zodpovednosti ako aj zásady dobrého spravovania a rodovej rovnosti.

3.11

Kone ný prijímate je povinný zabezpe i , že všetky informácie ním poskytnuté,
poskytnuté jeho prostredníctvom alebo v jeho mene sú pravdivé, presné a úplné.

3.12

Kone ný prijímate sa zaväzuje písomne oznámi NKB všetky zmeny a skuto nosti,
ktoré majú vplyv na, alebo súvisia s plnením Zmluvy alebo sa akýmko vek spôsobom
realizácie Projektu týkajú alebo môžu týka , a to bezodkladne odo d a kedy sa o nich
Kone ný prijímate dozvedel. NKB a Kone ný prijímate bezodkladne prerokujú alšie
možnosti a spôsoby plnenia predmetu a ú elu Zmluvy.

3.13

Kone ný prijímate je povinný efektívne a v as vyšetri akéko vek podozrenia
z podvodov a Nezrovnalostí, o om bezodkladne informuje NKB. Sú as ou informácie
o týchto skuto nostiach predloženej Kone ným prijímate om NKB je dokumentácia
preukazujúca zistenú skuto nos a opis opatrení navrhovaných a prijatých na ich
odstránenie.
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4.
4.1

PREDKLADANIE SPRÁV
Kone ný prijímate sa zaväzuje informova NKB o realizácii Projektu najmä
prostredníctvom Priebežných správ o projekte, Výro ných správ o projekte, Správy
o ukon ení projektu, Správ z finan ných auditov.

4.2

Kone ný prijímate sa zaväzuje poskytnú NKB aj alšie informácie a správy súvisiace
s ú elom Projektu, ak o to NKB písomne požiada.

4.3

Informácie poskytované Kone ným prijímate om, ktoré majú väzbu na finan né
operácie musia by opatrené odtla kom pe iatky a podpisom štatutárneho orgánu
Kone ného prijímate a alebo ním písomne poverenej osoby.

4.4

Kone ný prijímate vyhotovuje PIR, PAR a PCR v jednom origináli a jednej kópii
originálu na formulároch publikovaných na www.swiss-contribution.sk, pri om kópia
originálu zostáva u Kone ného prijímate a a originál Kone ný prijímate predkladá
NKB.

4.5

Priebežné správy o projekte musia pokrýva obdobie stanovené Zmluvou a musia by
predkladané NKB najneskôr do termínu stanoveného Zmluvou. Priebežné správy
o projekte dokladajú platobné nároky a preto musia by predkladané NKB pred
predložením príslušnej Žiadosti o platbu vrátane špecifikovaných príloh. Obsahujú
informácie o finan nom a vecnom napredovaní Projektu, porovnávajú skuto né
a naplánované výdavky a poskytujú aktualizáciu o stave napredovania, pri om
potvrdzujú spolufinancovanie. Akáko vek odchýlka Rozpo tu projektu, Plánu
realizácie ako aj ú elu Zmluvy musí by odôvodnená a v prípade omeškania,
nedodržania alebo možného prekro enia rozpo tu Projektu musia by navrhnuté
nápravné opatrenia.

4.6

V súvislosti s dokladovaním platobných nárokov KP musí by výdavok zrealizovaný
v príslušnom reportovacom období, zaradený do príslušnej PIR a sp a podmienky
oprávnenosti stanovené v Zmluve a v aktuálnom Usmernení k oprávnenosti výdavkov.
NKB má právo v rámci overenia PIR žiada KP o doklady potvrdzujúce oprávnenos
výdavkov uvedených v príslušnej PIR v súlade so Zmluvou, a to najmä kópie
ú tovných dokladov (ak tieto nie sú sú as ou PIR), prezen ných listín a zmlúv
uzatvorených v zmysle Zákonníka práce resp. Ob ianskeho zákonníka.

4.7

NKB má právo vykona overenie predloženej PIR na mieste, t.j. v sídle KP resp. na
mieste realizácie aktivít projektu.

4.8

NKB v prípade zistenia nedostatkov v predloženej PIR vyzve KP na odstránenie týchto
nedostatkov, resp. doplnenie dokumentácie i informácie. Lehota ur ená na odstránenie
nedostatkov, resp. doplnenie dokumentácie i informácie zo strany KP je minimálne 5
dní od doru enia výzvy NKB. Táto lehota môže by v prípade zdôvodnenej žiadosti KP
doru enej pred uplynutím pôvodnej lehoty pred žená maximálne o 10 dní.

4.9

Lehota medzi predložením PIR na NKB a zaslaním písomného stanoviska NKB
k príslušnej PIR Kone nému prijímate ovi je spravidla 30 dní. Do tejto lehoty sa
nepo ítajú dni od zaslania výzvy NKB na KP v zmysle ods. 4.8 VZP po doru enie
požadovanej dokumentácie KP.

4.10

Výro né správy o projekte pokrývajú obdobie jedného kalendárneho roka a musia by
predkladané NKB najneskôr do termínu stanoveného Zmluvou. Výro né správy
o projekte majú vecnú as , ktorá opisuje napredovanie Projektu a obsahujú finan nú
as so súhrnnými údajmi o finan nom napredovaní za vykazovaný rok a tiež súhrnné
údaje k danému dátumu. Sú as ou výro ných správ je výstup z analytickej evidencie
vedenej KP vo vz ahu k Projektu za príslušný rok. Porovnávajú skuto né a plánované
6
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výdavky a napredovanie na základe kvantifikovaných ukazovate ov výsledkov a ú elu
Projektu. Akáko vek odchýlka oproti údajom definovaným Zmluvou musí by
odôvodnená a v prípade omeškania, nedodržania alebo možného prekro enia rozpo tu
Projektu musia by navrhnuté nápravné opatrenia.
4.11

Správa o ukon ení projektu musí by odovzdaná NKB najneskôr do termínu
stanoveného Zmluvou. Správa o ukon ení projektu spolu s poslednou Priebežnou
správou o projekte a závermi kone ného finan ného auditu predstavujú základ pre
vyplatenie závere nej platby. Správa o ukon ení projektu má vecnú as , ktorá
dokumentuje a komentuje celkové splnenie výstupov, výsledkov a ú elu Projektu
v porovnaní s pôvodným schváleným plánom, dodržiavanie zásad, ako sú napríklad
vzájomne horizontálne priority a udržate nos a navrhuje pou enia a závery. Obsahuje
finan nú as so zhrnutím finan ných údajov za celú dobu trvania projektu a porovnáva
skuto né výdavky s plánovanými.

4.12

V prípade chýb v písaní, po ítaní alebo iných zrejmých nesprávností v správach
predkladaných Kone ným prijímate om je Kone ný prijímate povinný v lehote ur enej
NKB tieto nedostatky odstráni . Pokia sú informácie poskytnuté Kone ným
prijímate om neúplné, je Kone ný prijímate povinný v lehote ur enej NKB príslušnú
správu doplni . V prípade rozporu jednotlivých správ so skutkovým stavom realizácie
Projektu, alebo so Zmluvou je Kone ný prijímate povinný v lehote ur enej NKB tento
rozpor odôvodni alebo odstráni .

5
5.1

FINAN NÝ AUDIT
Cie om Finan ného auditu Projektu je umožni internému alebo externému
certifikovanému audítorovi vyjadri názor, i sú finan né výkazy vo všetkých oh adoch
vypracované v súlade s platným rámcom pre finan né výkazníctvo (ISA 200, bod 2).
A teda, finan né výkazy musia by pripravované v súlade s jedným alebo kombináciou
medzinárodných ú tovných štandardov, vnútroštátnych ú tovných štandardov alebo
iného autoritatívneho a komplexného rámca pre finan né výkazníctvo, ktorý bol ur ený
pre použitie vo finan nom výkazníctve a je identifikovaný vo finan ných výkazoch
(ISA 120, bod 3). Interný alebo externý certifikovaný audítor musí vykonáva finan ný
audit v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre audit (ISA), vydanými
Medzinárodnou radou pre ú tovnícke a záru né štandardy (IAASB) Medzinárodnej
federácie ú tovníkov (IFAC), aby sa bolo možné primerane uisti , že finan né výkazy
brané ako celok neobsahujú závažné nesprávne uvedené údaje, i už na základe
podvodu alebo chyby (ISA 200, bod 17). Musia by zoh adnené výsledky akýchko vek
predchádzajúcich auditov. Interný alebo externý certifikovaný audítor zoh adní
dodato né požiadavky, ktoré môže navrhnú Orgán pre audit alebo príslušný orgán
Švaj iarskej konfederácie.

5.2

Okrem správy audítora k finan ným výkazom interný alebo externý certifikovaný
audítor poskytne Kone nému prijímate ovi „ list manažmentu“ týkajúci sa akýchko vek
závažných slabých stránok v ú tovníctve a v systémoch vnútornej kontroly zistených
interným alebo externým certifikovaným audítorom, pri om Kone ný prijímate ho
predkladá NKB spolu so správou audítora k finan ným výkazom. Dohoda o audite
s externým certifikovaným audítorom musí by ú inná po as celej doby trvania
projektu, ak nie je ukon ená, zmenená a doplnená alebo nahradená s náležitými
odôvodneniami.

5.3

Interný alebo externý certifikovaný audítor navrhnutý Kone ným prijímate om
a odsúhlasený NKB bude vykonáva priebežný Finan ný audit (-y) pokrývajúci dva
roky implementácie, pokia nie je v Zmluve uvedené inak. Závery a odporú ania musí
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predloži NKB v termínoch stanovených Zmluvou. Kone ný prijímate , pred
vymenovaním externého certifikovaného audítora predloží NKB na schválenie
kompletnú dokumentáciu k výberu externého certifikovaného audítora. Kone ný
prijímate predkladá návrh interného alebo externého certifikovaného audítora spolu
s dokumentáciou uvedenou v tomto odseku vyššie NKB spravidla 30 dní pred jeho
vymenovaním.
5.4

Po ukon ení Projektu vykoná interný alebo externý certifikovaný audítor Kone ný
finan ný audit. Audit bude pokrýva obdobie realizácie Projektu v zmysle Zmluvy.
Sú as ou Správy z finan ného auditu je závere né vyhlásenie založené na výsledkoch
vykonaných priebežných auditov. Závery a odporú ania musí Kone ný prijímate
odosla NKB, spolu so Správou o ukon ení projektu v termíne stanovenom Zmluvou.

5.5

Kone ný prijímate vyjadrí svoje stanovisko k záverom finan ných auditov a prijme
vhodné nápravné opatrenia.

6
6.1

OZNAMOVANIE A DORU OVANIE
Vzájomná komunikácia Zmluvných strán sa bude uskuto ova
bežnými
komunika nými prostriedkami (najmä poštou a e-mailom) pri om všetka vzájomná
komunikácia adresovaná NKB bude zasielaná na nasledovnú adresu:
NKB
Poštová adresa:

Telefón:
E-mail:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor riadenia a implementácie Švaj iarskeho finan ného
mechanizmu
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
+421 2 572 95 111
sfm@vlada.gov.sk

6.2

Všetka dokumentácia alebo správy Kone ného prijímate a predkladané NKB (vrátane
ich príloh) v rámci Zmluvy musia by v písomnej forme a musia by podpísané jeho
štatutárnym zástupcom alebo osobou na to písomne splnomocnenou alebo poverenou.
V prípade, ak zo Zmluvy vyplýva povinnos Kone ného prijímate a preloži
dokumenty pripravované po as realizácie aktivít Projektu do anglického jazyka,
zodpovedá Kone ný prijímate za presnos prekladu a možné dôsledky, ktoré môžu
vzniknú z akéhoko vek nepresného prekladu.

6.3

Komunikácia medzi Zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov s predpísanou listinnou
formou, môže prebieha prostredníctvom elektronických komunika ných médií.
Písomnosti doru ované elektronickými komunika nými médiami sa považujú za
doru ené okamihom prijatia správy o jej doru ení (e-mail); ak prevádzkovate
prijímate a správy zaslanej e-mailom takéto potvrdenie nevydáva, odosielate správy je
povinný da písomnos na poštovú prepravu, najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo
d a nepreukázaného doru enia správy. V prípade osobného doru enia a doru enia
kuriérom sa považuje za dátum doru enia dátum doru enia do podate ne Úradu vlády
Slovenskej republiky a v prípade zasielania poštou dátum uvedený na podacej pe iatke
pošty, pokia nie je uvedené inak.

6.4

Akáko vek korešpondencia vykonávaná písomnou formou bude považovaná za riadne
doru enú:
a)
d om odmietnutia prevzatia poštovej zásielky Zmluvnou stranou,
b)
d om vrátenia nedoru enej korešpondencie NKB.

6.5

Lehota ur ená pod a dní sa za ína d om, ktorý nasleduje po udalosti alebo skuto nosti,
ktorá je rozhodujúca pre jej za iatok. Polovicou mesiaca sa rozumie 15 kalendárnych
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dní. Koniec lehoty ur enej pod a týžd ov, mesiacov alebo rokov pripadá na de , ktorý
sa pomenovaním alebo íslom zhoduje s d om, na ktorý pripadne udalos , od ktorej sa
plynutie lehoty za ína. Ak nie je takýto de v poslednom mesiaci, koniec lehoty
pripadne na posledný de mesiaca. Ak posledný de lehoty pripadne na sobotu, nede u
alebo sviatok, posledným d om lehoty je najbližší nasledujúci pracovný de .
6.6

NKB preberie len nepoškodené zásielky. NKB nenesie zodpovednos za omeškanie,
ktoré vznikne Kone nému prijímate ovi neprebratím alebo vrátením poškodenej
zásielky.

6.7

Kone ný prijímate sa zaväzuje bezodkladne po podpise Zmluvy oznámi NKB adresu,
íslo telefónu, íslo faxu, elektronickú adresu (napr. e-mail), osobu oprávnenú
a zodpovednú komunikova s NKB, prostredníctvom ktorej bude NKB s Kone ným
prijímate om komunikova a bezodkladne informova NKB o akejko vek zmene týchto
údajov. Oznámenie o zmene musí by zaslané bu prostredníctvom pošty alebo
elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu sfm@vlada.gov.sk. V prípade, že
Kone ný prijímate tieto informácie NKB neoznámi, považuje sa doru enie a
oznámenie vykonané na poslednú známu adresu, prípadne na posledné známe íslo
telefónu, íslo faxu alebo elektronickú adresu (napr. e-mail), za riadne vykonané.

7

PUBLICITA A INFORMOVANOS

7.1

Kone ný prijímate sa zaväzuje vo všetkých tla ových komunika ných a informa ných
materiáloch, elektronických alebo iných médiách (CD, DVD apod.), na internetových
stránkach, pokia je Zmluva, Projekt alebo Program švaj iarsko-slovenskej spolupráce
na internete prezentovaný, uvádza logá Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce a
štátny znak Slovenskej republiky v predpísanej farebnej a tvarovej forme. Kone ný
prijímate je zárove povinný zrete ne, jasne a itate ne uvádza oznam, že na
vypracovaní dokumentov na základe Zmluvy sa finan ne spolupodie ajú Švaj iarska
konfederácia a Slovenská republika, a to aj pri ústnych vyjadreniach.

7.2

Všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy, Projektu alebo Programu švaj iarskoslovenskej spolupráce musia by ozna ené logom Programu švaj iarsko-slovenskej
spolupráce, štátnym znakom Slovenskej republiky v predpísanej farebnej a tvarovej
forme a nasledujúcim slovným spojením v anglickom ako aj v slovenskom jazyku:
„ Swiss-Slovak Cooperation Programme“ a „ Program švaj iarsko-slovenskej
spolupráce“ .

7.3

Kone ný prijímate zabezpe í publicitu a informovanos o Projekte a Programe
švaj iarsko-slovenskej spolupráce v rozsahu prezentovanom v Žiadosti o NFP v kvalite
Kone ného návrhu projektu.

7.4

alšie povinnosti Kone ného prijímate a v rámci publicity a informovanosti sú
podrobnejšie rozpracované v Usmernení pre publicitu a informovanos , ktoré je
zverejnené na internetovej stránke www.swiss-contribution.sk a ktoré je pre Kone ného
prijímate a záväzné.

8

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

8.1

Kone ný prijímate je povinný pri zadávaní akýchko vek zákaziek na dodanie tovaru,
poskytnutie služieb a stavebných prác postupova v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní ako aj príslušnými predpismi Európskeho spolo enstva a Európskej únie.
Na zvýšenie transparentnosti a zabránenia korupcii musí dokumentácia verejného
obstarávania pripravená po nadobudnutí ú innosti Zmluvy (najmä sú ažné podklady
verejného obstarávania) obsahova klauzulu o estnosti, a to v nasledovnom znení:
9
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„ Verejný obstarávate /Obstarávate /Osoba pod a §7 zákona . 25 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( alej len „ zákon o verejnom obstarávaní“ ) dodržiava etické normy v rámci realizácie
verejného obstarávania a uplatní primerané a ú inné prostriedky na zabránenie
nezákonných korup ných praktík. Verejný obstarávate /Obstarávate /Osoba pod a § 7
zákona o verejnom obstarávaní neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody
akéhoko vek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli by sa vyklada priamo alebo
nepriamo ako nezákonné alebo korup né praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky
alebo odmeny za alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní
alebo odmeny za . Verejný obstarávate /Obstarávate /Osoba pod a § 7 zákona
o verejnom obstarávaní neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody
akéhoko vek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou. Verejný
obstarávate /Obstarávate /Osoba pod a § 7 zákona o verejnom obstarávaní svojimi
vlastnými záujmami neohrozí záujmy a ciele Programu švaj iarsko-slovenskej
spolupráce.“
8.2

Kone ný prijímate je povinný zasla NKB sú ažné podklady minimálne 30 dní pred
vyhlásením verejného obstarávania.

8.3

NKB si vyhradzuje právo vykona ex-ante (predbežné) overenie sú ažných podkladov
pred vyhlásením verejného obstarávania prostredníctvom ním poverených osôb.

8.4

Kone ný prijímate predkladá NKB kópie kompletnej dokumentácie z verejného
obstarávania, do 5 kalendárnych dní po ukon ení vyhodnotenia ponúk predložených
uchádza mi.

8.5

Kone ný prijímate je povinný informova NKB najmenej 10 kalendárnych dní pred
vyhodnocovaním podmienok ú asti vo verejnom obstarávaní, vyhodnocovaním ponúk a
umožni zástupcom NKB a príslušného orgánu Švaj iarskej konfederácie ú as na
všetkých zasadnutiach komisií vyhodnocujúcich splnenie podmienok ú asti vo
verejnom obstarávaní, vyhodnotenie predložených ponúk, prípadne iných
s vyhodnocovaním splnenia podmienok ú asti vo verejnom obstarávaní i hodnotením
ponúk súvisiacich zasadnutí.

8.6

NKB má právo vyžiada si písomne aj alšiu dokumentáciu súvisiacu s verejným
obstarávaním tovarov, služieb alebo stavebných prác pre ú ely overenia postupov
verejného obstarávania. Kone ný prijímate je povinný predloži požadovanú
dokumentáciu verejného obstarávania do 5 kalendárnych dní od doru enia písomnej
výzvy NKB.

8.7

Kone ný prijímate je povinný NKB v prípade zákaziek iných ako s nízkou hodnotou
predloži fotokópiu podpísanej zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo
uskuto nenie stavebných prác s príslušným Dodávate om, a to najneskôr do 5
kalendárnych dní od jej uzatvorenia, resp. po uzatvorení dodatku k takejto zmluve.

8.8

S výnimkou zadávania zákaziek s nízkou hodnotou NKB môže odporu i Kone nému
prijímate ovi úpravu zmluvy s príslušným Dodávate om v súlade s predloženou
ponukou úspešného uchádza a, ak po as overovania zmluvy medzi Kone ným
prijímate om a úspešným uchádza om zistí nesúlad predmetu zmluvy alebo zmluvnej
ceny alebo iný nesúlad uvedený v zmluve medzi Kone ným prijímate om a úspešným
uchádza om oproti predmetu zákazky alebo hodnote zákazky navrhnutej úspešným
uchádza om v ponuke alebo podmienkam uvedeným v sú ažných podkladoch, resp. ich
ekvivalente.

8.9

NKB vo výzve na úpravu v zmysle ods. 8.8 tohto lánku VZP ur í lehotu na nápravu
zistených nedostatkov alebo na odôvodnenie postupu Kone ného prijímate a nie kratšiu
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ako 10 kalendárnych dní odo d a doru enia výzvy na nápravu Kone nému
prijímate ovi. Kone ný prijímate je povinný zistené nedostatky odstráni v lehote
uvedenej vo výzve na úpravu, resp. vyvráti zistené nedostatky (t.j. predloži dôkazy
tieto nedostatky vyvracajúce).
8.10

Kone ný prijímate sa zaväzuje predklada NKB všetky informácie v rámci realizácie
Projektu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

9

PREVOD PRÁV A POSTÚPENIE POH ADÁVOK

9.1

Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
Zmluvných strán, pri om Kone ný prijímate nie je oprávnený postúpi svoje práva
a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu NKB.

9.2

Ak Kone ný prijímate prevedie práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu NKB, takýto prevod práv a povinností sa
považuje za podstatný spôsob porušenia Zmluvy.

10

JAZYK PRÁVNYCH LISTÍN A INÝCH DOKUMENTOV

10.1

V prípade, ak dokumenty vyhotovené v rámci realizácie Projektu nie sú k dispozícii
v anglickom jazyku alebo slovenskom jazyku, Kone ný prijímate je povinný
zabezpe i na základe písomnej žiadosti NKB preklad týchto dokumentov do
anglického jazyka alebo slovenského jazyka, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

10.2

NKB je oprávnený preskúma a posúdi dostato nos a dôveryhodnos
predkladaných Kone ným prijímate om pod a vlastného uváženia.

11

ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV

11.1

Kone ný prijímate zodpovedá za to, že bude riadne uchovávaná všetka dokumentácia
súvisiaca so Zmluvou, a to odo d a nadobudnutia ú innosti Zmluvy do 10 rokov od
ukon enia realizácie Projektu v zmysle Zmluvy.

12

Ú TOVNÍCTVO

12.1

Kone ný prijímate sa zaväzuje v rámci svojho ú tovníctva vedeného pod a zákona
.431/2002 Z.z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov osobitne analyticky
zaznamenáva všetky skuto nosti, ktoré sú predmetom ú tovníctva, vo vz ahu k
Projektu, zdrojom financovania a ostatným potrebám finan ného riadenia. O spôsobe
vedenia ú tovníctva vo vz ahu k Projektu, najmä o sústave, v ktorej je vedené
ú tovníctvo, o tvorbe a vedení analytickej evidencie vyhotovuje Kone ný prijímate
písomný záznam.

12.2

Kone ný prijímate , ktorý je ú tovnou jednotkou pod a zákona . 431/2002 Z. z. o
ú tovníctve v znení neskorších predpisov ú tuje o skuto nostiach týkajúcich sa
Projektu v:
a) analytickej evidencii vedenej vo vz ahu k
podvojného ú tovníctva;
11
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b) ú tovných knihách pod a § 15 zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení
neskorších predpisov so slovným a íselným ozna ením Projektu v ú tovných
zápisoch, ak ú tuje v sústave jednoduchého ú tovníctva.
12.3

Kone ný prijímate , ktorý nie je ú tovnou jednotkou pod a zákona . 431/2002 Z. z. o
ú tovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje vies evidenciu majetku,
záväzkov, príjmov a výdavkov (§ 2 ods. 4 zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v
znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v ú tovných knihách používaných v
jednoduchom ú tovníctve so slovným a íselným ozna ením Projektu pri zápisoch v
nich.

12.4

Kone ný prijímate sa zaväzuje predklada NKB informácie a údaje z ú tovníctva
spôsobom ur eným NKB a v ním ur enom rozsahu, štruktúre a termíne, ak o ne NKB
požiada.

13

PLATBY NFP

13.1

Kone ný prijímate žiada v súlade s l. 2.3 Zmluvy o úhradu NFP pokrývajúceho
pomernú as oprávnených výdavkov, ktoré uhradil v príslušnom reportovacom období
a sú uvedené v príslušnej PIR, .prostredníctvom príslušnej žiadosti o platbu predloženej
Kone ným prijímate om na formulári publikovanom na www.swiss-contribution.sk
v písomnej a elektronickej forme v lehote stanovenej v Zmluve.

13.2

Kone ný prijímate Žiados o platbu vyhotovuje v jednom origináli a jednej kópii
originálu, pri om kópia originálu zostáva u Kone ného prijímate a a originál Kone ný
prijímate predkladá NKB.

13.3

Kone ný prijímate predkladá Žiados o platbu bezodkladne po doru ení písomného
stanoviska NKB o overení príslušnej PIR, ktoré obsahuje výšku akceptovaných
oprávnených výdavkov Kone ného prijímate a za dané reportovacie obdobie. Prílohou
žiadosti o platbu je bankový výpis, ktorým KP preukáže v prípade spolufinancovania
oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov prevod alikvotnej iastky na oprávnených
výdavkoch ako aj prevod iastky neakceptovaných oprávnených výdavkov z príslušnej
PIR uhradených z Osobitného ú tu v zmysle Zmluvy na Osobitný ú et.

13.4

V prípade, ak bola Kone nému prijímate ovi poskytnutá Záloha, Žiados
predstavuje zárove zú tovanie Zálohy.

13.5

NKB vykoná overenie, ktoré zahr uje administratívne overenie prijatých dokumentov,
overenie schválenia alších správ predkladaných KP ku d u ukon enia príslušného
reportovacieho obdobia a v prípade potreby overenie na mieste.

13.6

V prípade chýb v písaní, po ítaní alebo iných zrejmých nesprávností v Žiadosti o platbu
je KP povinný v lehote ur enej NKB, ktorá spravidla nie je kratšia ako 5 dní od
doru enia výzvy NKB na odstránenie nedostatkov, tieto nedostatky odstráni .

13.7

NKB Žiados o platbu:
a) Schváli v navrhovanej výške;
b) schváli v zníženej výške v prípade zápo tu záväzkov KP vyplývajúcich
z vykonaných overení na mieste alebo iných kontrol;
c) zamietne v prípade nesplnenia podmienok definovaných v ods. 13.3 a 13.6 VZP.
V tomto prípade má Kone ný prijímate právo opätovne predloži príslušnú
Žiados o platbu po odstránení dôvodov jej neschválenia pred predložením
bezprostredne nasledujúcej Žiadosti o platbu.
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13.8

NKB zabezpe í vyplatenie NFP v schválenej výške do 30 kalendárnych dní odo d a
doru enia Žiadosti o platbu za príslušné reportovacie obdobie na NKB.

13.9

V prípade, ak bola Žiados o platbu NKB vrátená Kone nému prijímate ovi na
doplnenie z dôvodu neúplnosti alebo nedostatkov, plynutie lehoty NKB na vyplatenie
NFP sa pod a ods. 13.8 VZP preruší. Plynutie lehoty bude pokra ova po doru ení
úplnej Žiadosti o platbu na NKB.

13.10 NKB zasiela Kone nému prijímate ovi elektronickou formou informáciu o schválení
Žiadosti o platbu v požadovanej alebo v zníženej sume, respektíve o jej zamietnutí.
V prípade schválenia Žiadosti o platbu v zníženej sume, resp. jej zamietnutia zasiela
NKB Kone nému prijímate ovi aj informáciu o dôvodoch takéhoto postupu.
13.11 Kone ný prijímate predkladá závere nú Žiados o platbu po ukon ení realizácie
Projektu najneskôr do dátumu ur eného Zmluvou na predloženie PCR. Sú as ou
závere nej Žiadosti o platbu je PIR za posledné reportovacie obdobie realizácie
Projektu, PCR a alšia dokumentácia definovaná Zmluvou. Na jej schva ovanie zo
strany NKB sa uplat ujú predchádzajúce ustanovenia tohto lánku s výnimkou ods.
13.8, kde lehota je pred žená na 60 dní vzh adom na potrebu overenia príslušnej PCR
z poh adu naplnenia ú elu Projektu v zmysle l. 1.2 Zmluvy a stanovenie schválenej
výšky závere nej platby NFP.
13.12 Celková výška NFP poskytnutého na realizáciu Projektu v rámci realizovaných platieb
vrátane závere nej platby nesmie prekro i maximálnu výšku NFP stanovenú v
Zmluve.

14

POSKYTNUTIE ZÁLOHY

14.1

Kone ný prijímate je oprávnený za ú elom plynulého financovania realizácie projektu
žiada NKB po as realizácie Projektu o poskytnutie Zálohy. NKB zabezpe í
poskytnutie NFP prostredníctvom Záloh v mene EUR na základe Žiadostí o zálohu
predložených Kone ným prijímate om na predpísanom formulári zverejnenom na
www.swiss-contribution.sk.

14.2

Záloha môže by zo strany NKB poskytnutá pri rešpektovaní nasledujúcich pravidiel:
a) Záloha môže pokrýva maximálne dve po sebe nasledujúce obdobia, za ktoré
v zmysle Zmluvy Kone ný prijímate predkladá Priebežnú správu o projekte;
b) Záloha nesmie pokrýva obdobie dlhšie ako 1 rok;
c) Výška prvej Zálohy predstavuje sú et súm uvedených v pláne výdavkov tvoriacich
prílohu Zmluvy pokrývajúcich prvé a bezprostredne nasledujúce obdobie, za ktoré
v zmysle Zmluvy Kone ný prijímate predkladá Priebežnú správu o projekte;
d) Výška nasledujúcej zálohy predstavuje sú et súm uvedených v pláne výdavkov
tvoriacich prílohu Zmluvy pokrývajúcich práve prebiehajúce obdobie
a bezprostredne nasledujúce obdobie, za ktoré v zmysle Zmluvy Kone ný prijímate
predkladá Priebežnú správu o projekte. KP môže požiada o vyššiu zálohu, avšak
maximálne do výšky sú tu súm uvedených v pláne výdavkov tvoriacich prílohu
Zmluvy od prvého po bezprostredne nasledujúce obdobie po období, v ktorom
v zmysle Zmluvy Kone ný prijímate predkladá Priebežnú správu o projekte
znížený o výšku NFP zú tovanú NKB do momentu podania Žiadosti o zálohu. Túto
požiadavku musí KP riadne zdôvodni vo väzbe na reálne predpokladané výdavky
KP po as prebiehajúceho a bezprostredne nasledujúceho reportovacieho obdobia;
e) Suma uhradených žiadostí o platbu a poskytnutej zálohy nesmie prekro i 100%
celkovej výšky NFP pre príslušný Projekt v zmysle Zmluvy zníženej o výšku
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nepoužitej rezervy a iastku rezervovanú pre ú ely závere nej platby, ak je táto
špecifikovaná v Zmluve.
14.3

Žiados o prvú Zálohu Kone ný prijímate môže predloži
ú innosti Zmluvy.

14.4

Kone ný prijímate predkladá Žiadosti o zálohu v mene EUR. Žiados o zálohu
vyhotovuje Kone ný prijímate v jednom origináli a jednej kópii originálu, pri om
kópia originálu zostáva u Kone ného prijímate a a originál predkladá na NKB.

14.5

NKB vykoná overenie Žiadosti o zálohu, ktoré zahr uje overenie pravdivosti,
kompletnosti a správnosti jej vyplnenia. V prípade chýb v písaní, po ítaní alebo iných
zrejmých nesprávností v Žiadosti o zálohu, ako aj v prípade neúplnosti informácií
poskytnutých Kone ným prijímate om, je Kone ný prijímate povinný v lehote ur enej
NKB tieto nedostatky odstráni . V prípade neodstránenia nedostatkov alebo
nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, NKB Žiados o Zálohu
zamietne, ím nezaniká právo Kone ného prijímate a opätovne predloži príslušnú
Žiados o zálohu po odstránení dôvodov jej neschválenia.

14.6

NKB zabezpe í vyplatenie Zálohy na základe schválenej Žiadosti o zálohu do 30
kalendárnych dní odo d a doru enia Žiadosti o zálohu na NKB, a to vo výške
stanovenej ako sú in požadovanej zálohy v zmysle ods. 14.2 c) resp. d) VZP a podielu
celkových oprávnených výdavkov znížených o výšku rezervy a sumu podprahových,
podlimitných a nadlimitných zákaziek, kde zo strany Kone ného prijímate a nebola
predložená príslušná zmluva s dodávate om tovarov, služieb alebo stavebných prác
v zmysle ods. 8.7 VZP k celkovým oprávneným výdavkom Projektu, od ktorého je
odpo ítaná výška nezú tovanej Zálohy. V prípade omeškania vyplatenia Zálohy na
základe Žiadosti o zálohu Kone ný prijímate prehlasuje, že si nebude uplat ova nárok
na úrok z omeškania. NKB zasiela elektronickou formou Kone nému prijímate ovi
informáciu o schválení Žiadosti o zálohu v požadovanej alebo zníženej sume, resp.
o zamietnutí Žiadosti o zálohu. V prípade schválenia v zníženej sume alebo zamietnutia
je sú as ou informácie dôvod zníženia alebo zamietnutia Žiadosti o zálohu.

14.7

V prípade, ak bola Žiados o zálohu zo strany NKB vrátená Kone nému prijímate ovi
na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov, lehota uvedená v ods. 14.6 VZP je
prerušená. Plynutie lehoty bude pokra ova po doru ení úplnej Žiadosti o zálohu na
NKB.

14.8

Kone ný prijímate je po pripísaní prostriedkov NFP zo Zálohy v prospech Osobitného
ú tu oprávnený na uhradenie oprávnených výdavkov súvisiacich s realizáciou Projektu
z Osobitného ú tu.

14.9

Úroky vygenerované na Osobitnom ú te Kone ného prijímate a z titulu poskytnutia
Záloh od jeho zriadenia až po de vystavenia závere nej Žiadosti o platbu sú
považované za platbu NFP a musia by zoh adnené pri predložení závere nej Žiadosti
o platbu v zmysle ods. 13.11 VZP.

15

POUŽITIE REZERVY

15.1

V prípade, ak v rámci Rozpo tu projektu je uvedená rezerva na nepredvídané výdavky,
túto je možné použi iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu NKB a iba na
úhradu oprávnených výdavkov Projektu. Kladný rozdiel medzi predpokladanou
hodnotou podprahových, podlimitných a nadlimitných zákaziek plánovaných v rámci
realizácie Projektu a ich skuto nou hodnotou pod a príslušných uzavretých zmlúv

14

NKB po nadobudnutí

Všeobecné zmluvné podmienky - Individuálny Projekt

Verzia : 1/2013

s dodávate om tovarov, služieb alebo stavebných prác predstavuje rezervu na
nepredvídané výdavky vytvorenú po as realizácie Projektu.
15.2

Kone ný prijímate je povinný pripravi návrh na použitie rezervy, ktorý obsahuje
dôvod presunutia finan ných prostriedkov z rezervy, ich výšku, skupinu oprávnených
výdavkov, ktorá má by zvýšená a alšiu dokumentáciu, ktorá súvisí s návrhom na
použitie rezervy (napr. pôvodné materiály dodávate a služieb alebo prác). Kone ný
prijímate pripraví vyššie uvedený návrh bez zbyto ného odkladu po tom, ako nastane
udalos , ktorá je dôvodom návrh na použitie rezervy.

15.3

V prípade, ak na základe Zmluvy je zriadený Riadiaci výbor Projektu, musí by návrh
na použitie najprv prerokovaný Riadiacim výborom Projektu a stanovisko Riadiaceho
výboru Projektu musí by priložené k návrhu na použitie rezervy adresovanému NKB.

15.4

NKB rozhodne o návrhu na použitie rezervy do 30 dní od jeho doru enia. V prípade
nekompletnosti návrhu, NKB vyzve Kone ného prijímate a na jeho doplnenie. V tomto
prípade sa lehota stanovená vyššie preruší a bude pokra ova po doru ení doplnenia
návrhu na použitie rezervy.

16

KONTROLA/AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

16.1

Kone ný
prijímate
je
povinný
poskytnú
NKB
akéko vek
správy
z Kontroly/Auditu/Overenia na mieste, ktoré sa vz ahujú alebo by sa mohli vz ahova
na Zmluvu vykonanej príslušnými kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky
a príslušným orgánom Švaj iarskej konfederácie.

16.2

Oprávnenými osobami poverenými výkonom Kontroly/Auditu/ Overenia na mieste sú
okrem iného zástupcovia NKB/PO/OA/príslušného orgánu Švaj iarskej konfederácie
a nimi prizvané, poverené alebo splnomocnené osoby ( alej len „ Oprávnené osoby“ ).

16.3

Oprávnené osoby majú právo kedyko vek po as platnosti tejto Zmluvy a v priebehu 10
rokov od jej ukon enia vykona Kontrolu/Audit/Overenie na mieste na všetkých
úrovniach a na všetkých relevantných miestach súvisiacich s Projektom alebo so
Zmluvou. Kontrola/Audit/Overenie na mieste je zameraná na dodržiavanie podmienok
vyplývajúcich zo Zmluvy, a preto je Kone ný prijímate povinný umožni výkon
Kontroly/Auditu/Overenia na mieste. Písomná správa z Kontroly/Auditu/Overenia na
mieste je následne predkladaná Kone nému prijímate ovi.

16.4

Oprávnené osoby majú po as platnosti Zmluvy a v priebehu 10 rokov od ukon enia
realizácie Projektu v zmysle Zmluvy prístup ku všetkým dokumentom súvisiacich
s Projektom alebo so Zmluvou a splnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä
prístup k ú tovným dokumentom Kone ného prijímate a. Kone ný prijímate je
povinný po túto dobu umožni Oprávneným osobám prístup ku všetkým dokumentom
súvisiacich so Zmluvou.

16.5

Kone ný prijímate je povinný vytvori Oprávneným osobám primerané podmienky na
riadne a v asné vykonanie Kontroly/Auditu/Overenia na mieste ako aj dokumentov,
riadne predloži všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä Projektu alebo
Zmluvy, stavu jeho rozpracovanosti, použitia NFP a poskytnú im bezodkladne
potrebnú sú innos .

16.6

Kone ný prijímate je povinný po as výkonu Kontroly/Auditu/Overenia na mieste úzko
spolupracova s Oprávnenými osobami. Kone ný prijímate je povinný pri
Oprávneným osobám originály tých
Kontrole/Audite/Overení na mieste predloži
dokumentov, na kontrolu ktorých sú Oprávnené osoby poverené alebo oprávnené (napr.
doklady preukazujúce fyzický súlad projektu, ú tovné a finan né doklady a pod).
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16.7

Kone ný prijímate na požiadanie zabezpe í Oprávneným osobám sprievod
relevantných kompetentných pracovníkov a poskytnutie potrebnej sú innosti. Žiados
o sú innos pod a tohto odseku bude Kone nému prijímate ovi zaslaná najmenej 7
kalendárnych dní pred plánovanou návštevou.

16.8

Kone ný prijímate je povinný prija opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou na mieste, v zmysle správy z Kontroly/Auditu/Overovania na mieste, v lehote
stanovenej Oprávnenými osobami. Kone ný prijímate je zárove v tej istej lehote
povinný zasla NKB, písomné stanovisko o splnení opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov.

17

VRÁTENIE FINAN NÝCH PROSTRIEDKOV

17.1

V prípade, ak boli Kone nému prijímate ovi poskytnuté finan né prostriedky z dôvodu
mylnej platby v rámci Zmluvy, je Kone ný prijímate povinný vráti poskytnuté
finan né prostriedky alebo ich as vo výške mylnej platby.

17.2

Kone ný prijímate je povinný vráti finan né prostriedky alebo ich as , ktoré mu boli
poskytnuté na základe Zmluvy:
a) ak budú výdavky Kone ného prijímate a zo strany NKB považované za
neoprávnené v zmysle Zmluvy;
b) ak porušenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy znamená porušenie finan nej
disciplíny v zmysle § 31 ods. 1, písm. a) až d) zákona . 523/2004 Z. z. o
rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
c) ak Kone ný prijímate porušil povinnosti stanovené v tejto Zmluve a toto porušenie
povinnosti znamená Nezrovnalos . Vzh adom na skuto nos , že spôsobenie
Nezrovnalosti zo strany Kone ného prijímate a sa považuje za také porušenie
podmienok poskytnutia finan ných prostriedkov, s ktorým sa spája povinnos
vrátenia finan ných prostriedkov alebo ich asti, v prípade, ak Kone ný prijímate
takéto finan né prostriedky alebo ich as nevráti postupom stanoveným v
odsekoch 4 až 5 tohto lánku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy
aplikova ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona . 523/2004 Z. z. o
rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;
d) ak Kone ný prijímate nezú toval Zálohu alebo jej as vrátane výnosov
vzniknutých na Osobitnom ú te z titulu poskytnutia Zálohy v zmysle tejto Zmluvy,
je Kone ný prijímate povinný vráti as nezú tovaných poskytnutých finan ných
prostriedkov;
e) ak na základe Zmluvy alebo iných dokumentov upravujúcich Program švaj iarskoslovenskej spolupráce vyplýva povinnos Kone nému prijímate ovi vráti
poskytnuté finan né prostriedky alebo ich as .

17.3

NKB v jednotlivých prípadoch vrátenia finan ných prostriedkov zašle Kone nému
prijímate ovi Žiados o vrátenie finan ných prostriedkov, ktorej sú as ou je aj
návratka. Kone ný prijímate je povinný vráti finan né prostriedky v lehote do 20
kalendárnych dní odo d a doru enia tejto žiadosti. V žiadosti NKB oznámi Kone nému
prijímate ovi, akú as poskytnutého NFP je povinný odvies a zárove ur í
ísla ú tov, na ktoré je Kone ný prijímate povinný odvies uvedené prostriedky.

17.4

Kone ný prijímate je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní odo d a uskuto nenia
platby oznámi NKB písomne vrátenie finan ných prostriedkov s použitím návratky
priloženej k Žiadosti o vrátanie finan ných prostriedkov, ktorého sú as ou je výpis z
bankového ú tu Kone ného prijímate a preukazujúci realizáciu uskuto nenej platby.
16
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17.5

Ak Kone ný prijímate v stanovenej lehote neodvedie finan né prostriedky uvedené
v Žiadosti o vrátenie finan ných prostriedkov a ak ide zárove o porušenie finan nej
disciplíny, NKB oznámi neodvedenie finan ných prostriedkov ur ených v žiadosti
o vrátenie finan ných prostriedkov príslušnej správe finan nej kontroly ako podnet na
za atie správneho konania.

18

ZODPOVEDNOS ZA PORUŠENIE ZMLUVY A ZA ŠKODU

18.1

NKB si vyhradzuje právo v prípade podozrenia z porušenia akejko vek povinnosti
Kone ného prijímate a podstatným spôsobom alebo nesplnenia akéhoko vek záväzku
Kone ného prijímate a alebo podozrenia na uvedenie nepravdivých alebo neúplných
prehlásení alebo informácií Kone ným prijímate om pozastavi všetky platby, a to až
do okamžiku, ke bude toto podozrenie zo strany Kone ného prijímate a vyvrátené
alebo bude zo strany Kone ného prijímate a vykonaná náprava (t.j. do okamžiku ke
Kone ný prijímate predloží dôkazy vyvracajúce toto podozrenie a tieto dôkazy budú
NKB uznané).

18.2

Na ú ely Zmluvy sa za podstatný spôsob porušenia Zmluvy zo strany Kone ného
prijímate a je možné považova najmä:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a Európskeho spolo enstva/Európskej
únie zo strany Kone ného prijímate a v rámci jeho záväzkov vyplývajúcich zo
Zmluvy súvisiacich s innos ou Kone ného prijímate a;
b) porušenie alebo nesplnenie záväzkov Kone ného prijímate a vyplývajúcich zo
Zmluvy (najmä nezabezpe enie verejného obstarávania v súlade s platnými
právnymi predpismi);
c) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Kone ného prijímate a;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Kone ného prijímate a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Kone ného
prijímate a do likvidácie alebo za atie exeku ného konania vo i Kone nému
prijímate ovi, ktoré by malo alebo mohlo ma za následok ohrozenie realizácie
Projektu;
e) vykonanie takého úkonu zo strany Kone ného prijímate a, na ktorý je potrebný
predchádzajúci súhlas NKB v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
k vykonaniu takého úkonu zo strany Kone ného prijímate a bez žiadosti o takýto
súhlas.

18.3

V prípade, ak Kone ný prijímate svojím konaním spôsobí škodu NKB alebo
Švaj iarskej konfederácii, (napr. aj uvedením do omylu formou uvedenia nepravdivých
údajov v žiadosti o platbu, predložením nepravdivých dokladov, zmenou predmetu a
ú elu Zmluvy) je NKB oprávnený žiada náhradu prípadnej škody, ktorá konaním
Kone ného prijímate a vznikne. Pre uplatnenie náhrady škody platia príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.

18.4

NKB a Švaj iarska konfederácia zárove nepreberá žiadne riziko alebo akúko vek
zodpovednos za akéko vek nároky na odškodné, spôsobenú ujmu alebo iné možné
nepriaznivé ú inky spôsobené Kone ným prijímate om, okrem iného vrátane
nedôsledností v plánovaní, ktoré by mohli ma na vplyv alebo na ktoré mohla ma
vplyv, alebo za nespokojnos verejnosti. Kone ný prijímate má úplnú a výlu nú
zodpovednos za uspokojivé riešenie vecí.
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19

VYŠŠIA MOC (FORCE MAJEURE)

19.1

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy sa nebude považova také porušenie,
pri ktorom plneniu záväzkov zabránili akéko vek okolnosti zaprí inené vyššou mocou,
ktoré vznikli až po podpísaní Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Pojem “ vyššia
moc”, tak ako je použitý v Zmluve, znamená nehody bez udského zavinenia, štrajky
alebo iné priemyselné nepokoje, iny verejného nepriate a, teroristické iny, vyhlásené
a nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia,
búrky, zásahy bleskom, záplavy, povodne, zosuvy pôdy po daž och, ob ianske
nepokoje, výbuchy a iné podobné nepredvídate né udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole
a ktoré sa nedajú prekona ani s využitím maximálneho úsilia. Zmluvné strany sú
povinné prija všetky dostupné opatrenia, aby sa škody spôsobené vyššou mocou znížili
na minimum.

19.2

Ak nastane na strane niektorej zo Zmluvných strán prípad „ vyššej moci“ , je táto
Zmluvná strana povinná o tejto skuto nosti bezodkladne informova druhú Zmluvnú
stranu, vrátane podstaty, predpokladanej d žky a o akávaného dopadu prípadu, a to
prostredníctvom doporu eného listu s doru enkou.

20

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

20.1

V prípade, ak Kone ný prijímate poruší niektorú z povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy alebo poruší iné podmienky, ktoré upravujú Program švaj iarsko-slovenskej
spolupráce a sú pre Kone ného prijímate a záväzné, je NKB okrem možnosti
pozastavenia platby alebo žiadania vrátenia poskytnutých finan ných prostriedkov
oprávnený tiež odstúpi od Zmluvy.

20.2

NKB má taktiež právo od Zmluvy odstúpi v prípade ak:
a) Kone ný prijímate podstatným spôsobom poruší ustanovenia Zmluvy;
b) Kone ný prijímate predložil nepravé doklady, vyhlásenia, uviedol nepravdivé
alebo neúplné údaje, ktoré by boli podkladom pre poskytnutie NFP;
c) bol podaný návrh na za atie konkurzu alebo vyrovnania vo i majetku Kone ného
prijímate a v zmysle príslušných právnych predpisov o konkurze a vyrovnaní, alebo
ak v majetkových pomeroch Kone ného prijímate a nastalo podstatné zhoršenie,
napr. vo i majetku Kone ného prijímate a sa za alo exeku né konanie, resp. výkon
rozhodnutia v prospech oprávnenej osoby v zmysle platných ustanovení
Exeku ného poriadku alebo Ob ianskeho súdneho poriadku, alebo v prípade vzniku
exeku ného titulu v súvislosti s neplnením da ových alebo colných povinností
Kone ného prijímate a, alebo Kone ný prijímate sa stane insolventný alebo
nedodrží svoj záväzok alebo je pravdepodobné, že nedodrží záväzok vyplývajúci zo
Zmluvy alebo dohôd medzi NKB a Kone ným prijímate om, v prípade že toto
nedodržanie môže ma vplyv na schopnos Kone ného prijímate a plni svoje
záväzky vo i NKB vyplývajúce zo Zmluvy;
d) sa štatutárny zástupca Kone ného prijímate a alebo sa jeho zamestnanec dopustí
trestného inu, ktorého skutková podstata súvisí so Zmluvou a bol za právoplatne
odsúdený;
e) nastane podstatná zmena Projektu;
f) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia záväzkov Kone ného
prijímate a vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v prípade zmarenia realizácie Projektu.
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20.3

Odstúpenie od Zmluvy je ú inné d om doru enia oznámenia o odstúpení od Zmluvy
Kone nému prijímate ovi. Odstúpením od Zmluvy nezaniká právo na náhradu škody.

21

PRÁVNY REŽIM RIEŠENIA SPOROV

21.1

Právne otázky a vz ahy neupravené Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

21.2

Finan né prostriedky sú prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpo tu, pri om na
použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich
neoprávneného použitia sa vz ahuje režim upravený v osobitných právnych predpisoch.

21.3

Prípadné spory sú Zmluvné strany povinné prednostne rieši vzájomnými rokovaniami
a dohodami v dobrej viere. Za týmto ú elom bude vzájomná komunikácia Zmluvných
strán týkajúca sa stanovísk a možných riešení prebieha písomne a ústretovo. Ak sa
prípadné spory nepodarí vyrieši ani po takýchto rokovaniach, NKB a Kone ný
prijímate sa zaväzujú takéto spory predloži na rozhodnutie vecne a miestne
príslušnému súdu v sídle NKB. Miestne príslušným súdom je všeobecný súd NKB.

22

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

22.1

Autorské práva na produkty vyvinuté v rámci Zmluvy Kone ným prijímate om, na
ktoré bol poskytnutý NFP, ostávajú vlastníctvom Kone ného prijímate a, pokia nie je
v Zmluve uvedené inak. Majetok obstaraný/nadobudnutý v rámci Zmluvy musí by
zaradený do majetku Kone ného prijímate a a zosta v jeho majetku minimálne pä
rokov po ukon ení realizácie Projektu pri dodržaní zákona . 431/2002 Z.z.
o ú tovníctve v znení neskorších predpisov (odpisovanie majetku).

22.2

Zmluva sa uzatvára výhradne medzi NKB a Kone ným prijímate om. Akáko vek
zmena týkajúca sa Kone ného prijímate a najmä splynutie, zlú enie, rozdelenie, zmena
právnej formy, predaj organizácie alebo jej asti, transformácia a iné formy právneho
nástupníctva vrátane akejko vek zmeny vlastníckych pomerov Kone ného prijímate a
po as platnosti a ú innosti Zmluvy, sa považuje za podstatnú zmenu Zmluvy a Projektu.

22.3

NKB a Kone ný prijímate majú spolo ný záujem v boji proti korupcii, ktorá ohrozuje
dobrú správu vecí verejných a primerané používanie zdrojov potrebných pre rozvoj a
okrem toho ohrozuje spravodlivú a otvorenú hospodársku sú až založenú na cene a
kvalite. Z toho dôvodu deklarujú úmysel spoji svoje úsilie v boji proti korupcii a
prehlasujú najmä, že akáko vek ponuka, dar, platba, odmena alebo prospech
akéhoko vek druhu, ponúknuté komuko vek, priamo alebo nepriamo, s cie om získa
udelenie mandátu alebo zmluvy po as realizácie práv a povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy, bude v rozpore so Zmluvou a bude považované za porušenie povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy.

22.4

Kone ný prijímate sa zaväzuje prija všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa
predišlo konfliktu záujmov, ktorý môže ovplyvni nestranné a objektívne plnenie
Zmluvy. Konflikt záujmov môže vzniknú najmä z ekonomických záujmov,
politických, národných, rodinných alebo citových väzieb, alebo z iných spolo ných
záujmov medzi osobami zú astnenými na plnení predmetu Zmluvy.

22.5

Akýko vek prevod finan ných prostriedkov medzi Zmluvnými stranami bude
realizovaný prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.
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23

PRECHODNÉ A ZÁVERE NÉ USTANOVENIA

23.1

Nevykonate nos alebo neplatnos ktoréhoko vek lánku, odseku, pododseku alebo
ustanovenia Zmluvy neovplyvní vynútite nos alebo platnos ostatných ustanovení
Zmluvy. V prípade, že akýko vek takýto lánok, odsek, pododsek alebo ustanovenie
Zmluvy by mal z akéhoko vek dôvodu strati platnos (najmä z dôvodu rozporu
s aplikovate nými zákonmi a ostatnými právnymi normami), urobia NKB a Kone ný
prijímate konzultácie a dohodnú sa na právne prijate nom spôsobe prevedenia zámerov
obsiahnutých v takejto asti Zmluvy, ktorá stratila platnos . Do doby uzavretia takejto
dohody platí všeobecná úprava tak, ako je upravená vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch.

23.2

Znenie VZP schva uje štatutárny orgán NKB alebo ním poverená osoba. VZP
nadobúdajú platnos d om ich podpisu štatutárnym orgánom NKB alebo ním
poverenou osobou a ú innos d om ich zverejnenia na internetovej stránke www.swisscontribution.sk.

23.3

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že NKB má právo jednostranne meni VZP.
Nové znenie VZP zverejní NKB na svojej internetovej stránke www.swisscontribution.sk spolu s ur ením ich platnosti a ú innosti. V takomto prípade NKB
bezodkladne oznámi Kone nému prijímate ovi nové znenie VZP.

23.4

Ak Kone ný prijímate nesúhlasí so zmenou VZP, je povinný svoj nesúhlas písomne
oznámi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo doru enia oznámenia o ú innosti
nových VZP. Ak sa NKB a Kone ný prijímate následne nedohodnú inak, má Kone ný
prijímate právo vypoveda zmluvný vz ah s NKB za podmienok uvedených v Zmluve.
Ak Kone ný prijímate vo vyššie uvedenej lehote neoznámi NKB svoj nesúhlas so
zmenou VZP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vz ahy NKB a Kone ný
prijímate sa odo d a ú innosti zmeny riadia zmenenými VZP.

23.5

Písomná zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifika ných
a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte
Zmluvných strán a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných vo
Výzve/Priamom zadaní a Zmluve; v takomto prípade posta uje jednostranné
bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doru ené druhej Zmluvnej strane
formou listu, resp. elektronicky prostredníctvom e-mailu ur eného pre potreby
komunikácie v zmysle Zmluvy.

Schválil:

Ing. Igor Federi
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Dátum:

23.5. 2013
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY NÁRODNÉHO
KONTAKTNÉHO BODU K
ZMLUVE O REALIZÁCII PROJEKTU
v rámci Program švaj iarsko-slovenskej spolupráce

1

PREAMBULA

1.1

Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii
Projektu v rámci Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce podrobne upravujú práva
a povinnosti NKB a Kone ného prijímate a a zásady právneho vz ahu medzi nimi. Sú
záväzné pre všetky strany právneho vz ahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov.

1.2

Pre ú ely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky
alej ozna ujú ako „ VZP“ , Zmluva o realizácii Projektu bez VZP a ostatných príloh sa
alej ozna uje ako „ Zmluva o realizácii Projektu“ . Zmluva o realizácii Projektu, VZP
a ostatné prílohy sa alej ozna ujú ako „ Zmluva“ .

1.3

VZP sú prílohou Zmluvy o realizácii Projektu uzatvorenej medzi NKB a Kone ným
prijímate om a tvoria jej neoddelite nú sú as .

2
2.1

DEFINÍCIE A POJMY
Definície a pojmy písané ve kými za iato nými písmenami, ktorých význam je
vymedzený kdeko vek v texte Zmluvy, majú tam uvedený význam aj na inom mieste
v Zmluve alebo dokumentácii, ktorá súvisí so Zmluvou, ktorej as obsahu ur ujú,
pokia kontext nevyžaduje inak. Vyššie uvedené obdobne platí aj o význame pojmov
zavedených na skrátené ozna enie ur itého vyjadrenia. Ak je v súvislosti s vymedzením
významu nejakého pojmu v om použité ve ké za iato né písmeno, je tak len na
u ah enie orientácie v texte a pojem má rovnaký význam aj s malým za iato ným
písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva iné, pojmy
v jednotnom ísle zah ajú aj význam množného ísla a naopak.
Audit je nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uis ovacia innos , ktorá je
zameraná najmä na overenie deklarovaných postupov alebo výdavkov.
Bezodkladne znamená najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku skuto nosti
rozhodujúcej pre po ítanie lehoty.
Dodávate predstavuje subjekt, s ktorým Kone ný prijímate uzatvoril zmluvu na
dodanie tovarov, uskuto nenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.
Donorský štát predstavuje Švaj iarsku konfederácie, štát poskytujúci Slovenskej
republike finan né prostriedky na základe Rámcovej dohody.
Dvojité financovanie predstavuje financovanie aktivít a inností projektu
realizovaného Kone ným prijímate om z rôznych zdrojov pomoci financovanej
z verejných prostriedkov, kde súhrn zdrojov financovania prekro í 100% celkových
výdavkov, ktoré Kone nému prijímate ovi s ich realizáciou vzniknú.
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Finan ný audit predstavuje audit vykonávaný v súlade s medzinárodne akceptovanými
štandardmi ISA pre výkon auditov, ktorého ú elom je overi údaje uvedené v ú tovnej
závierke a potvrdenie správneho použitia poskytnutých finan ných prostriedkov.
Kone ná finan ná správa predstavuje výstup finan ného auditu predkladaný pri
ukon ení každého individuálneho projektu.
Kone ný prijímate ( alej aj „ KP“ ) je právnická osoba so sídlom na území SR uznaná
príslušnými zmluvnými stranami poverená realizáciou konkrétneho individuálneho
projektu financovaného z Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce na základe
Zmluvy.
Monitorovanie predstavuje pravidelnú innos , ktorá sa zaoberá systematickým
zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií pre potreby
hodnotenia a kontroly riadených procesov na projektovej a programovej úrovni.
Národný kontaktný bod ( alej aj „ NKB“ ) slovenský subjekt poverený vládou
Slovenskej republiky celkovým riadením Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce.
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohu NKB Úrad vlády Slovenskej
republiky.
Nenávratný finan ný príspevok ( alej aj „ NFP“ ) sú finan né prostriedky z Programu
švaj iarsko-slovenskej spolupráce poskytnuté Kone nému prijímate ovi na základe
schválenej Žiadosti o nenávratný finan ný príspevok v kvalite Kone ného návrhu
projektu.
Nezrovnalos je akéko vek konanie alebo nekonanie, ktoré je zamerané na nezákonné
získanie a/alebo použitie NFP – najmä podvod, sprenevera, uvedenie do omylu,
porušenie zmluvných povinností, porušenie povinnosti poskytnú starostlivos a pod.
Obchodný zákonník je zákon . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
Oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré boli skuto ne vynaložené v rámci obdobia
oprávnenosti stanoveného v Zmluve, a to v súlade s definovanými pravidlami
oprávnenosti (spravidla usmernenie NKB k oprávnenosti výdavkov pre príslušnú oblas
zamerania).
Osobitný ú et je ú et ur ený na príjem záloh v rámci Programu švaj iarsko-slovenskej
spolupráce otvorený v Štátnej pokladnici alebo v banke, ktorej bola v Slovenskej
republike udelená banková licencia.
Orgán pre audit ( alej aj „ OA“ ) je národný orgán zodpovedný za výkon auditu, t.j.
auditu súladu, systémového auditu a auditu vzoriek operácii pre Program švaj iarskoslovenskej spolupráce, v zmysle Rámcovej dohody.
Overenie na mieste je overenie dodania tovarov, vykonania prác alebo
poskytnutia služieb deklarovaných na ú tovných dokladoch uvedených v prílohe
príslušnej PIR alebo overenia správnosti vedenia ú tovníctva vo vz ahu k Projektu
alebo overenia
alších zmluvných povinností Kone ného prijímate a (napr.
zabezpe enia publicity) zo strany NKB v sídle Kone ného prijímate a alebo na mieste
realizácie aktivít a inností Projektu.
Partnerstvo nekomer né zoskupenie právnických osôb vytvorené s cie om spolo ne
dosiahnu stanovené výsledky projektu.
Platobný orgán ( alej aj „ PO“ ) je národný orgán stanovený Rámcovou dohodou
zodpovedný najmä za prijímanie platieb donorského štátu v rámci Programu
švaj iarsko-slovenskej spolupráce, vyplácania prostriedkov sprostredkovate om
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a kone ným prijímate om a certifikovanie výdavkov pred zaslaním žiadosti o úhradu
príslušnému orgánu Švaj iarskej konfederácie.
Podpisový vzor je listina, v ktorej sú zadefinované osoby oprávnené kona v mene
Kone ného prijímate a. Sú as ou podpisového vzoru je vlastnoru né grafické
znázornenie podpisu osoby oprávnenej kona v mene Kone ného prijímate a, t.j. jeho
mena a priezviska alebo priezviska, musí obsahova osobnostné znaky s prvkami
individuality. Podpisový vzor je uložený na NKB a môže slúži na identifikáciu osoby
oprávnenej kona v mene Kone ného prijímate a vo vz ahoch súvisiacich s NFP.
Priebežná správa o projekte ( alej aj „ PIR“ ) je dokument vypracovaný Kone ným
prijímate om pod a formy stanovenej NKB v súlade s Prílohou . 2 Rámcovej dohody.
Obsahuje informácie o finan nom a fyzickom napredovaní realizácie projektu.
Program švaj iarsko-slovenskej spolupráce je zameraný na zníženie hospodárskych
a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie na základe Rámcovej dohody
( alej len „ Program švaj iarsko-slovenskej spolupráce“ ).
Projekt je súhrn aktivít a inností, na ktoré sa vz ahuje poskytnutie NFP, ktoré
realizuje Kone ný prijímate v súlade s príslušnou Zmluvou.
Rámcová dohoda je dohoda uzavretá medzi vládou Slovenskej republiky
a Švaj iarskou federálnou radou o implementácii Programu švaj iarsko-slovenskej
spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej
Európskej únie zo d a 20. decembra 2007 v znení neskorších zmien.
Refundácia je preplatenie vynaložených a vecne, ako aj finan ne zdokumentovaných
výdavkov Kone ného prijímate a z finan ných prostriedkov Programu švaj iarskoslovenskej spolupráce.
Reportovacie obdobie je obdobie pokryté príslušnou správou (PIR, PCR, PAR resp.
správy z finan ných auditov).
Riadiaci výbor Projektu je orgán prijímajúci strategické rozhodnutia v rámci
realizácie Projektu na základe priebežného monitorovania realizácie Projektu.
Správa o ukon ení projektu ( alej aj „ PCR“ ) je dokument vypracovaný Kone ným
prijímate om, ktorý dokumentuje a komentuje celkové dosiahnutie výstupov
a výsledkov v porovnaní s pôvodným Plánom realizácie projektu v súlade
s podmienkami definovanými Zmluvou.
Správa o zistení nezrovnalosti je dokument pripravený NKB, Kone ným
prijímate om, PO alebo OA, a na ktorého základe je oficiálne zdokumentovaná zistená
nezrovnalos .
Príslušný orgán Švaj iarskej konfederácie je pre ú ely Zmluvy Švaj iarska agentúra
pre rozvoj a spoluprácu alebo Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti alebo
Švaj iarske ve vyslanectvo v SR alebo akáko vek Švaj iarskou konfederáciou
poverená tretia strana.
Verejné obstarávanie predstavujú pravidlá a postupy pod a zákona . 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskuto nenie
stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a sú až návrhov.
Vlastné zdroje predstavujú finan né prostriedky, ktorými sa podie a Kone ný
prijímate na financovaní individuálneho projektu v súlade so Zmluvou, ktorá
zoh ad uje intenzitu pomoci s výnimkou prostriedkov, ktoré Kone ný prijímate získal
formou NFP v rámci inej nenávratnej pomoci.
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Výro ná správa o projekte ( alej aj „ PAR“ ) - dokument vypracovaný KP, ktorý
sumarizuje napredovanie projektu za príslušný kalendárny rok jeho realizácie.
Zákon o verejnom obstarávaní je zákon . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Záloha predstavuje finan né prostriedky poskytnuté Kone nému prijímate ovi zo
strany NKB ur ené na financovanie oprávnených výdavkov Kone ného prijímate a
zoh ad ujúce príslušný indikatívny harmonogram platieb s cie om zabezpe i plynulé
financovanie realizácie Projektu.
Žiados o platbu predstavuje dokument vypracovaný Kone ným prijímate om na
formulári definovanom NKB zverejnenom na www.swiss-contribution.sk, na základe
ktorého je Kone nému prijímate ovi poskytnutá platba, resp. zú tovaná poskytnutá
Záloha.
Žiados o zálohu predstavuje žiados vypracovanú Kone ným prijímate om na
formulári definovanom NKB zverejnenom na www.swiss-contribution.sk, na základe
ktorého je Kone nému prijímate ovi poskytnutá Záloha.
Žiados o vrátenie finan ných prostriedkov predstavuje dokument, na základe
ktorého má Kone ný prijímate povinnos vráti finan né prostriedky poskytnuté
v rámci Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce v stanovenej výške.
Ú tovný doklad je doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona
o ú tovníctve v znení neskorších predpisov.

. 431/2002 Z. z.

2.2

Ostatné pojmy používané v Zmluve majú význam bežne prikladaný daným pojmom
v obchodnom styku.

3
3.1

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI KONE NÉHO PRÍJIMATE A
Za Kone ného prijímate a koná štatutárny orgán, t.j. tie osoby, ktoré sú na to oprávnené
listinou o založení právnickej osoby alebo inými zodpovedajúcimi listinami v súlade
s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.2

Ak dôjde ku zmene v zložení štatutárneho orgánu Kone ného prijímate a, je táto zmena
ú inná vo i NKB okamihom, ke jej bol predložený originál alebo úradne osved ená
kópia výpisu z obchodného registra alebo iného zákonom ur eného registra
preukazujúceho zmenu v zložení štatutárneho orgánu a podpisový vzor nového
štatutárneho zástupcu. Dôveryhodnos a dostato nos predložených listín je NKB
oprávnený posúdi pod a vlastného uváženia.

3.3

Kone ný prijímate sa môže da pri právnom úkone zastúpi zástupcom na základe
písomného plnomocenstva. Plnomocenstvo musí by dostato ne ur ité, musí by z neho
zrejmé, kto je zastúpený a kto zástupca, na aké právne úkony je udelené. Ur itos
plnomocenstva je NKB oprávnený posúdi pod a vlastného uváženia. Podpis
splnomocnite a na plnomocenstve musí by úradne osved ený. Kone ný prijímate sa
zaväzuje, že bezodkladne oznámi NKB ukon enie platnosti, resp. akúko vek zmenu
plnomocenstva. NKB nie je povinný prija a umožni Kone nému prijímate ovi kona
vo vz ahu k nemu na základe plnomocenstva, ktoré pripúš a pochybnosti o rozsahu
zástupcovho oprávnenia. V prípade zmeny zástupcu je Kone ný prijímate povinný
doru i aj odvolanie alebo výpove plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

3.4

Kone ný prijímate sa zaväzuje písomne informova NKB, ak niektorý z jeho verite ov
podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu, alebo
ak sám ako dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na
reštrukturalizáciu, a to bezodkladne, kedy mu bol doru ený návrh na vyhlásenie
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konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu, resp. kedy podal návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu. Kone ný prijímate je povinný takto
postupova aj v obdobných prípadoch, ktoré by mohli ovplyvni schopnos Kone ného
prijímate a plni jeho záväzky vo i NKB a realizova Projekt (napr. exekúcia alebo
nútená správa).
3.5

Kone ný prijímate je povinný použi poskytnuté finan né prostriedky len a výlu ne na
ú el uvedený v Zmluve.

3.6

Kone ný prijímate sa zaväzuje prija poskytnuté finan né prostriedky a v súlade
s podmienkami stanovenými Zmluvou riadne zrealizova Projekt, na financovanie
ktorého bol NFP ur ený. Kone ný prijímate sú asne zodpovedá za efektívne
a hospodárne erpanie prostriedkov ur ených na realizáciu Projektu.

3.7

Kone ný prijímate nesmie požadova alebo použi na realizáciu Projektu dotáciu
alebo príspevok z iných rozpo tových kapitol štátneho rozpo tu SR, z opera ných
programov financovaných z fondov EÚ, Nórskeho finan ného mechanizmu,
Finan ného mechanizmu EHP a z iných obdobných foriem finan nej pomoci tak, aby
nedošlo k žiadnemu dvojitému financovaniu prostriedkami z akéhoko vek iného zdroja.

3.8

Kone ný prijímate zabezpe í dodržiavanie etických noriem po as realizácie Projektu
a zabezpe í uplat ovanie primeraných a ú inných prostriedkov na zabránenie
nezákonných korup ných praktík. Kone ný prijímate nesmie prijíma žiadne ponuky,
dary, platby alebo výhody, ktoré by sa vykladali alebo mohli by sa vyklada priamo
alebo nepriamo ako nezákonné alebo korup né praktiky, napr. nabádanie na zadanie
zákazky alebo odmeny za alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom
obstarávaní alebo odmeny za . Kone ný prijímate nesmie poskytnú neoprávnené
priame alebo nepriame výhody sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou
Kone nému prijímate ovi alebo obdobnom vz ahu a nesmie svojimi vlastnými
záujmami ohrozi záujmy a ciele Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce.

3.9

Kone ný prijímate sa zaväzuje oznámi NKB konkrétny termín konania vzdelávacích
kurzov, seminárov alebo iných inností s ú as ou osôb, ktoré nie sú zodpovedné za
realizáciu Projektu ale s ich ú as ou sú spojené oprávnené výdavky Projektu,
minimálne 10 dní pred ich konaním. Sú as ou oznámenia je as a miesto ich konania.

3.10

Kone ný prijímate sa zaväzuje bezodkladne poskytnú NKB/OA a alším
splnomocneným subjektom všetky požadované dokumenty a informácie súvisiace
s realizáciou Projektu, a to bezodkladne odo d a, ke mu bude táto požiadavka
doru ená, pokia nie je uvedené inak a zárove sa zaväzuje uplat ova najvyšší stupe
transparentnosti a zodpovednosti ako aj zásady dobrého spravovania a rodovej rovnosti.

3.11

Kone ný prijímate je povinný zabezpe i , že všetky informácie ním poskytnuté,
poskytnuté jeho prostredníctvom alebo v jeho mene sú pravdivé, presné a úplné.

3.12

Kone ný prijímate sa zaväzuje písomne oznámi NKB všetky zmeny a skuto nosti,
ktoré majú vplyv na, alebo súvisia s plnením Zmluvy alebo sa akýmko vek spôsobom
realizácie Projektu týkajú alebo môžu týka , a to bezodkladne odo d a kedy sa o nich
Kone ný prijímate dozvedel. NKB a Kone ný prijímate bezodkladne prerokujú alšie
možnosti a spôsoby plnenia predmetu a ú elu Zmluvy.

3.13

Kone ný prijímate je povinný efektívne a v as vyšetri akéko vek podozrenia
z podvodov a Nezrovnalostí, o om bezodkladne informuje NKB. Sú as ou informácie
o týchto skuto nostiach predloženej Kone ným prijímate om NKB je dokumentácia
preukazujúca zistenú skuto nos a opis opatrení navrhovaných a prijatých na ich
odstránenie.
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4.
4.1

PREDKLADANIE SPRÁV
Kone ný prijímate sa zaväzuje informova NKB o realizácii Projektu najmä
prostredníctvom Priebežných správ o projekte, Výro ných správ o projekte, Správy
o ukon ení projektu, Správ z finan ných auditov.

4.2

Kone ný prijímate sa zaväzuje poskytnú NKB aj alšie informácie a správy súvisiace
s ú elom Projektu, ak o to NKB písomne požiada.

4.3

Informácie poskytované Kone ným prijímate om, ktoré majú väzbu na finan né
operácie musia by opatrené odtla kom pe iatky a podpisom štatutárneho orgánu
Kone ného prijímate a alebo ním písomne poverenej osoby.

4.4

Kone ný prijímate vyhotovuje PIR, PAR a PCR v jednom origináli a jednej kópii
originálu na formulároch publikovaných na www.swiss-contribution.sk, pri om kópia
originálu zostáva u Kone ného prijímate a a originál Kone ný prijímate predkladá
NKB.

4.5

Priebežné správy o projekte musia pokrýva obdobie stanovené Zmluvou a musia by
predkladané NKB najneskôr do termínu stanoveného Zmluvou. Priebežné správy
o projekte dokladajú platobné nároky a preto musia by predkladané NKB pred
predložením príslušnej Žiadosti o platbu vrátane špecifikovaných príloh. Obsahujú
informácie o finan nom a vecnom napredovaní Projektu, porovnávajú skuto né
a naplánované výdavky a poskytujú aktualizáciu o stave napredovania, pri om
potvrdzujú spolufinancovanie. Akáko vek odchýlka Rozpo tu projektu, Plánu
realizácie ako aj ú elu Zmluvy musí by odôvodnená a v prípade omeškania,
nedodržania alebo možného prekro enia rozpo tu Projektu musia by navrhnuté
nápravné opatrenia.

4.6

V súvislosti s dokladovaním platobných nárokov KP musí by výdavok zrealizovaný
v príslušnom reportovacom období, zaradený do príslušnej PIR a sp a podmienky
oprávnenosti stanovené v Zmluve a v aktuálnom Usmernení k oprávnenosti výdavkov.
NKB má právo v rámci overenia PIR žiada KP o doklady potvrdzujúce oprávnenos
výdavkov uvedených v príslušnej PIR v súlade so Zmluvou, a to najmä kópie
ú tovných dokladov (ak tieto nie sú sú as ou PIR), prezen ných listín a zmlúv
uzatvorených v zmysle Zákonníka práce resp. Ob ianskeho zákonníka.

4.7

NKB má právo vykona overenie predloženej PIR na mieste, t.j. v sídle KP resp. na
mieste realizácie aktivít projektu.

4.8

NKB v prípade zistenia nedostatkov v predloženej PIR vyzve KP na odstránenie týchto
nedostatkov, resp. doplnenie dokumentácie i informácie. Lehota ur ená na odstránenie
nedostatkov, resp. doplnenie dokumentácie i informácie zo strany KP je minimálne 5
dní od doru enia výzvy NKB. Táto lehota môže by v prípade zdôvodnenej žiadosti KP
doru enej pred uplynutím pôvodnej lehoty pred žená maximálne o 10 dní.

4.9

Lehota medzi predložením PIR na NKB a zaslaním písomného stanoviska NKB
k príslušnej PIR Kone nému prijímate ovi je spravidla 30 dní. Do tejto lehoty sa
nepo ítajú dni od zaslania výzvy NKB na KP v zmysle ods. 4.8 VZP po doru enie
požadovanej dokumentácie KP.

4.10

Výro né správy o projekte pokrývajú obdobie jedného kalendárneho roka a musia by
predkladané NKB najneskôr do termínu stanoveného Zmluvou. Výro né správy
o projekte majú vecnú as , ktorá opisuje napredovanie Projektu a obsahujú finan nú
as so súhrnnými údajmi o finan nom napredovaní za vykazovaný rok a tiež súhrnné
údaje k danému dátumu. Sú as ou výro ných správ je výstup z analytickej evidencie
vedenej KP vo vz ahu k Projektu za príslušný rok. Porovnávajú skuto né a plánované
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výdavky a napredovanie na základe kvantifikovaných ukazovate ov výsledkov a ú elu
Projektu. Akáko vek odchýlka oproti údajom definovaným Zmluvou musí by
odôvodnená a v prípade omeškania, nedodržania alebo možného prekro enia rozpo tu
Projektu musia by navrhnuté nápravné opatrenia.
4.11

Správa o ukon ení projektu musí by odovzdaná NKB najneskôr do termínu
stanoveného Zmluvou. Správa o ukon ení projektu spolu s poslednou Priebežnou
správou o projekte a závermi kone ného finan ného auditu predstavujú základ pre
vyplatenie závere nej platby. Správa o ukon ení projektu má vecnú as , ktorá
dokumentuje a komentuje celkové splnenie výstupov, výsledkov a ú elu Projektu
v porovnaní s pôvodným schváleným plánom, dodržiavanie zásad, ako sú napríklad
vzájomne horizontálne priority a udržate nos a navrhuje pou enia a závery. Obsahuje
finan nú as so zhrnutím finan ných údajov za celú dobu trvania projektu a porovnáva
skuto né výdavky s plánovanými.

4.12

V prípade chýb v písaní, po ítaní alebo iných zrejmých nesprávností v správach
predkladaných Kone ným prijímate om je Kone ný prijímate povinný v lehote ur enej
NKB tieto nedostatky odstráni . Pokia sú informácie poskytnuté Kone ným
prijímate om neúplné, je Kone ný prijímate povinný v lehote ur enej NKB príslušnú
správu doplni . V prípade rozporu jednotlivých správ so skutkovým stavom realizácie
Projektu, alebo so Zmluvou je Kone ný prijímate povinný v lehote ur enej NKB tento
rozpor odôvodni alebo odstráni .

5
5.1

FINAN NÝ AUDIT
Cie om Finan ného auditu Projektu je umožni internému alebo externému
certifikovanému audítorovi vyjadri názor, i sú finan né výkazy vo všetkých oh adoch
vypracované v súlade s platným rámcom pre finan né výkazníctvo (ISA 200, bod 2).
A teda, finan né výkazy musia by pripravované v súlade s jedným alebo kombináciou
medzinárodných ú tovných štandardov, vnútroštátnych ú tovných štandardov alebo
iného autoritatívneho a komplexného rámca pre finan né výkazníctvo, ktorý bol ur ený
pre použitie vo finan nom výkazníctve a je identifikovaný vo finan ných výkazoch
(ISA 120, bod 3). Interný alebo externý certifikovaný audítor musí vykonáva finan ný
audit v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre audit (ISA), vydanými
Medzinárodnou radou pre ú tovnícke a záru né štandardy (IAASB) Medzinárodnej
federácie ú tovníkov (IFAC), aby sa bolo možné primerane uisti , že finan né výkazy
brané ako celok neobsahujú závažné nesprávne uvedené údaje, i už na základe
podvodu alebo chyby (ISA 200, bod 17). Musia by zoh adnené výsledky akýchko vek
predchádzajúcich auditov. Interný alebo externý certifikovaný audítor zoh adní
dodato né požiadavky, ktoré môže navrhnú Orgán pre audit alebo príslušný orgán
Švaj iarskej konfederácie.

5.2

Okrem správy audítora k finan ným výkazom interný alebo externý certifikovaný
audítor poskytne Kone nému prijímate ovi „ list manažmentu“ týkajúci sa akýchko vek
závažných slabých stránok v ú tovníctve a v systémoch vnútornej kontroly zistených
interným alebo externým certifikovaným audítorom, pri om Kone ný prijímate ho
predkladá NKB spolu so správou audítora k finan ným výkazom. Dohoda o audite
s externým certifikovaným audítorom musí by ú inná po as celej doby trvania
projektu, ak nie je ukon ená, zmenená a doplnená alebo nahradená s náležitými
odôvodneniami.

5.3

Interný alebo externý certifikovaný audítor navrhnutý Kone ným prijímate om
a odsúhlasený NKB bude vykonáva priebežný Finan ný audit (-y) pokrývajúci dva
roky implementácie, pokia nie je v Zmluve uvedené inak. Závery a odporú ania musí
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predloži NKB v termínoch stanovených Zmluvou. Kone ný prijímate , pred
vymenovaním externého certifikovaného audítora predloží NKB na schválenie
kompletnú dokumentáciu k výberu externého certifikovaného audítora. Kone ný
prijímate predkladá návrh interného alebo externého certifikovaného audítora spolu
s dokumentáciou uvedenou v tomto odseku vyššie NKB spravidla 30 dní pred jeho
vymenovaním.
5.4

Po ukon ení Projektu vykoná interný alebo externý certifikovaný audítor Kone ný
finan ný audit. Audit bude pokrýva obdobie realizácie Projektu v zmysle Zmluvy.
Sú as ou Správy z finan ného auditu je závere né vyhlásenie založené na výsledkoch
vykonaných priebežných auditov. Závery a odporú ania musí Kone ný prijímate
odosla NKB, spolu so Správou o ukon ení projektu v termíne stanovenom Zmluvou.

5.5

Kone ný prijímate vyjadrí svoje stanovisko k záverom finan ných auditov a prijme
vhodné nápravné opatrenia.

6
6.1

OZNAMOVANIE A DORU OVANIE
Vzájomná komunikácia Zmluvných strán sa bude uskuto ova
bežnými
komunika nými prostriedkami (najmä poštou a e-mailom) pri om všetka vzájomná
komunikácia adresovaná NKB bude zasielaná na nasledovnú adresu:
NKB
Poštová adresa:

Telefón:
E-mail:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor riadenia a implementácie Švaj iarskeho finan ného
mechanizmu
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
+421 2 572 95 111
sfm@vlada.gov.sk

6.2

Všetka dokumentácia alebo správy Kone ného prijímate a predkladané NKB (vrátane
ich príloh) v rámci Zmluvy musia by v písomnej forme a musia by podpísané jeho
štatutárnym zástupcom alebo osobou na to písomne splnomocnenou alebo poverenou.
V prípade, ak zo Zmluvy vyplýva povinnos Kone ného prijímate a preloži
dokumenty pripravované po as realizácie aktivít Projektu do anglického jazyka,
zodpovedá Kone ný prijímate za presnos prekladu a možné dôsledky, ktoré môžu
vzniknú z akéhoko vek nepresného prekladu.

6.3

Komunikácia medzi Zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov s predpísanou listinnou
formou, môže prebieha prostredníctvom elektronických komunika ných médií.
Písomnosti doru ované elektronickými komunika nými médiami sa považujú za
doru ené okamihom prijatia správy o jej doru ení (e-mail); ak prevádzkovate
prijímate a správy zaslanej e-mailom takéto potvrdenie nevydáva, odosielate správy je
povinný da písomnos na poštovú prepravu, najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo
d a nepreukázaného doru enia správy. V prípade osobného doru enia a doru enia
kuriérom sa považuje za dátum doru enia dátum doru enia do podate ne Úradu vlády
Slovenskej republiky a v prípade zasielania poštou dátum uvedený na podacej pe iatke
pošty, pokia nie je uvedené inak.

6.4

Akáko vek korešpondencia vykonávaná písomnou formou bude považovaná za riadne
doru enú:
a)
d om odmietnutia prevzatia poštovej zásielky Zmluvnou stranou,
b)
d om vrátenia nedoru enej korešpondencie NKB.

6.5

Lehota ur ená pod a dní sa za ína d om, ktorý nasleduje po udalosti alebo skuto nosti,
ktorá je rozhodujúca pre jej za iatok. Polovicou mesiaca sa rozumie 15 kalendárnych
8
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dní. Koniec lehoty ur enej pod a týžd ov, mesiacov alebo rokov pripadá na de , ktorý
sa pomenovaním alebo íslom zhoduje s d om, na ktorý pripadne udalos , od ktorej sa
plynutie lehoty za ína. Ak nie je takýto de v poslednom mesiaci, koniec lehoty
pripadne na posledný de mesiaca. Ak posledný de lehoty pripadne na sobotu, nede u
alebo sviatok, posledným d om lehoty je najbližší nasledujúci pracovný de .
6.6

NKB preberie len nepoškodené zásielky. NKB nenesie zodpovednos za omeškanie,
ktoré vznikne Kone nému prijímate ovi neprebratím alebo vrátením poškodenej
zásielky.

6.7

Kone ný prijímate sa zaväzuje bezodkladne po podpise Zmluvy oznámi NKB adresu,
íslo telefónu, íslo faxu, elektronickú adresu (napr. e-mail), osobu oprávnenú
a zodpovednú komunikova s NKB, prostredníctvom ktorej bude NKB s Kone ným
prijímate om komunikova a bezodkladne informova NKB o akejko vek zmene týchto
údajov. Oznámenie o zmene musí by zaslané bu prostredníctvom pošty alebo
elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu sfm@vlada.gov.sk. V prípade, že
Kone ný prijímate tieto informácie NKB neoznámi, považuje sa doru enie a
oznámenie vykonané na poslednú známu adresu, prípadne na posledné známe íslo
telefónu, íslo faxu alebo elektronickú adresu (napr. e-mail), za riadne vykonané.

7

PUBLICITA A INFORMOVANOS

7.1

Kone ný prijímate sa zaväzuje vo všetkých tla ových komunika ných a informa ných
materiáloch, elektronických alebo iných médiách (CD, DVD apod.), na internetových
stránkach, pokia je Zmluva, Projekt alebo Program švaj iarsko-slovenskej spolupráce
na internete prezentovaný, uvádza logá Programu švaj iarsko-slovenskej spolupráce a
štátny znak Slovenskej republiky v predpísanej farebnej a tvarovej forme. Kone ný
prijímate je zárove povinný zrete ne, jasne a itate ne uvádza oznam, že na
vypracovaní dokumentov na základe Zmluvy sa finan ne spolupodie ajú Švaj iarska
konfederácia a Slovenská republika, a to aj pri ústnych vyjadreniach.

7.2

Všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy, Projektu alebo Programu švaj iarskoslovenskej spolupráce musia by ozna ené logom Programu švaj iarsko-slovenskej
spolupráce, štátnym znakom Slovenskej republiky v predpísanej farebnej a tvarovej
forme a nasledujúcim slovným spojením v anglickom ako aj v slovenskom jazyku:
„ Swiss-Slovak Cooperation Programme“ a „ Program švaj iarsko-slovenskej
spolupráce“ .

7.3

Kone ný prijímate zabezpe í publicitu a informovanos o Projekte a Programe
švaj iarsko-slovenskej spolupráce v rozsahu prezentovanom v Žiadosti o NFP v kvalite
Kone ného návrhu projektu.

7.4

alšie povinnosti Kone ného prijímate a v rámci publicity a informovanosti sú
podrobnejšie rozpracované v Usmernení pre publicitu a informovanos , ktoré je
zverejnené na internetovej stránke www.swiss-contribution.sk a ktoré je pre Kone ného
prijímate a záväzné.

8

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

8.1

Kone ný prijímate je povinný pri zadávaní akýchko vek zákaziek na dodanie tovaru,
poskytnutie služieb a stavebných prác postupova v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní ako aj príslušnými predpismi Európskeho spolo enstva a Európskej únie.
Na zvýšenie transparentnosti a zabránenia korupcii musí dokumentácia verejného
obstarávania pripravená po nadobudnutí ú innosti Zmluvy (najmä sú ažné podklady
verejného obstarávania) obsahova klauzulu o estnosti, a to v nasledovnom znení:
9
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„ Verejný obstarávate /Obstarávate /Osoba pod a §7 zákona . 25 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( alej len „ zákon o verejnom obstarávaní“ ) dodržiava etické normy v rámci realizácie
verejného obstarávania a uplatní primerané a ú inné prostriedky na zabránenie
nezákonných korup ných praktík. Verejný obstarávate /Obstarávate /Osoba pod a § 7
zákona o verejnom obstarávaní neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody
akéhoko vek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli by sa vyklada priamo alebo
nepriamo ako nezákonné alebo korup né praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky
alebo odmeny za alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní
alebo odmeny za . Verejný obstarávate /Obstarávate /Osoba pod a § 7 zákona
o verejnom obstarávaní neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody
akéhoko vek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou. Verejný
obstarávate /Obstarávate /Osoba pod a § 7 zákona o verejnom obstarávaní svojimi
vlastnými záujmami neohrozí záujmy a ciele Programu švaj iarsko-slovenskej
spolupráce.“
8.2

Kone ný prijímate je povinný zasla NKB sú ažné podklady minimálne 30 dní pred
vyhlásením verejného obstarávania.

8.3

NKB si vyhradzuje právo vykona ex-ante (predbežné) overenie sú ažných podkladov
pred vyhlásením verejného obstarávania prostredníctvom ním poverených osôb.

8.4

Kone ný prijímate predkladá NKB kópie kompletnej dokumentácie z verejného
obstarávania, do 5 kalendárnych dní po ukon ení vyhodnotenia ponúk predložených
uchádza mi.

8.5

Kone ný prijímate je povinný informova NKB najmenej 10 kalendárnych dní pred
vyhodnocovaním podmienok ú asti vo verejnom obstarávaní, vyhodnocovaním ponúk a
umožni zástupcom NKB a príslušného orgánu Švaj iarskej konfederácie ú as na
všetkých zasadnutiach komisií vyhodnocujúcich splnenie podmienok ú asti vo
verejnom obstarávaní, vyhodnotenie predložených ponúk, prípadne iných
s vyhodnocovaním splnenia podmienok ú asti vo verejnom obstarávaní i hodnotením
ponúk súvisiacich zasadnutí.

8.6

NKB má právo vyžiada si písomne aj alšiu dokumentáciu súvisiacu s verejným
obstarávaním tovarov, služieb alebo stavebných prác pre ú ely overenia postupov
verejného obstarávania. Kone ný prijímate je povinný predloži požadovanú
dokumentáciu verejného obstarávania do 5 kalendárnych dní od doru enia písomnej
výzvy NKB.

8.7

Kone ný prijímate je povinný NKB v prípade zákaziek iných ako s nízkou hodnotou
predloži fotokópiu podpísanej zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo
uskuto nenie stavebných prác s príslušným Dodávate om, a to najneskôr do 5
kalendárnych dní od jej uzatvorenia, resp. po uzatvorení dodatku k takejto zmluve.

8.8

S výnimkou zadávania zákaziek s nízkou hodnotou NKB môže odporu i Kone nému
prijímate ovi úpravu zmluvy s príslušným Dodávate om v súlade s predloženou
ponukou úspešného uchádza a, ak po as overovania zmluvy medzi Kone ným
prijímate om a úspešným uchádza om zistí nesúlad predmetu zmluvy alebo zmluvnej
ceny alebo iný nesúlad uvedený v zmluve medzi Kone ným prijímate om a úspešným
uchádza om oproti predmetu zákazky alebo hodnote zákazky navrhnutej úspešným
uchádza om v ponuke alebo podmienkam uvedeným v sú ažných podkladoch, resp. ich
ekvivalente.

8.9

NKB vo výzve na úpravu v zmysle ods. 8.8 tohto lánku VZP ur í lehotu na nápravu
zistených nedostatkov alebo na odôvodnenie postupu Kone ného prijímate a nie kratšiu
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ako 10 kalendárnych dní odo d a doru enia výzvy na nápravu Kone nému
prijímate ovi. Kone ný prijímate je povinný zistené nedostatky odstráni v lehote
uvedenej vo výzve na úpravu, resp. vyvráti zistené nedostatky (t.j. predloži dôkazy
tieto nedostatky vyvracajúce).
8.10

Kone ný prijímate sa zaväzuje predklada NKB všetky informácie v rámci realizácie
Projektu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

9

PREVOD PRÁV A POSTÚPENIE POH ADÁVOK

9.1

Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
Zmluvných strán, pri om Kone ný prijímate nie je oprávnený postúpi svoje práva
a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu NKB.

9.2

Ak Kone ný prijímate prevedie práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu NKB, takýto prevod práv a povinností sa
považuje za podstatný spôsob porušenia Zmluvy.

10

JAZYK PRÁVNYCH LISTÍN A INÝCH DOKUMENTOV

10.1

V prípade, ak dokumenty vyhotovené v rámci realizácie Projektu nie sú k dispozícii
v anglickom jazyku alebo slovenskom jazyku, Kone ný prijímate je povinný
zabezpe i na základe písomnej žiadosti NKB preklad týchto dokumentov do
anglického jazyka alebo slovenského jazyka, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

10.2

NKB je oprávnený preskúma a posúdi dostato nos a dôveryhodnos
predkladaných Kone ným prijímate om pod a vlastného uváženia.

11

ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV

11.1

Kone ný prijímate zodpovedá za to, že bude riadne uchovávaná všetka dokumentácia
súvisiaca so Zmluvou, a to odo d a nadobudnutia ú innosti Zmluvy do 10 rokov od
ukon enia realizácie Projektu v zmysle Zmluvy.

12

Ú TOVNÍCTVO

12.1

Kone ný prijímate sa zaväzuje v rámci svojho ú tovníctva vedeného pod a zákona
.431/2002 Z.z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov osobitne analyticky
zaznamenáva všetky skuto nosti, ktoré sú predmetom ú tovníctva, vo vz ahu k
Projektu, zdrojom financovania a ostatným potrebám finan ného riadenia. O spôsobe
vedenia ú tovníctva vo vz ahu k Projektu, najmä o sústave, v ktorej je vedené
ú tovníctvo, o tvorbe a vedení analytickej evidencie vyhotovuje Kone ný prijímate
písomný záznam.

12.2

Kone ný prijímate , ktorý je ú tovnou jednotkou pod a zákona . 431/2002 Z. z. o
ú tovníctve v znení neskorších predpisov ú tuje o skuto nostiach týkajúcich sa
Projektu v:
a) analytickej evidencii vedenej vo vz ahu k
podvojného ú tovníctva;
11
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b) ú tovných knihách pod a § 15 zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení
neskorších predpisov so slovným a íselným ozna ením Projektu v ú tovných
zápisoch, ak ú tuje v sústave jednoduchého ú tovníctva.
12.3

Kone ný prijímate , ktorý nie je ú tovnou jednotkou pod a zákona . 431/2002 Z. z. o
ú tovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje vies evidenciu majetku,
záväzkov, príjmov a výdavkov (§ 2 ods. 4 zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v
znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v ú tovných knihách používaných v
jednoduchom ú tovníctve so slovným a íselným ozna ením Projektu pri zápisoch v
nich.

12.4

Kone ný prijímate sa zaväzuje predklada NKB informácie a údaje z ú tovníctva
spôsobom ur eným NKB a v ním ur enom rozsahu, štruktúre a termíne, ak o ne NKB
požiada.

13

PLATBY NFP

13.1

Kone ný prijímate žiada v súlade s l. 2.3 Zmluvy o úhradu NFP pokrývajúceho
pomernú as oprávnených výdavkov, ktoré uhradil v príslušnom reportovacom období
a sú uvedené v príslušnej PIR, .prostredníctvom príslušnej žiadosti o platbu predloženej
Kone ným prijímate om na formulári publikovanom na www.swiss-contribution.sk
v písomnej a elektronickej forme v lehote stanovenej v Zmluve.

13.2

Kone ný prijímate Žiados o platbu vyhotovuje v jednom origináli a jednej kópii
originálu, pri om kópia originálu zostáva u Kone ného prijímate a a originál Kone ný
prijímate predkladá NKB.

13.3

Kone ný prijímate predkladá Žiados o platbu bezodkladne po doru ení písomného
stanoviska NKB o overení príslušnej PIR, ktoré obsahuje výšku akceptovaných
oprávnených výdavkov Kone ného prijímate a za dané reportovacie obdobie. Prílohou
žiadosti o platbu je bankový výpis, ktorým KP preukáže v prípade spolufinancovania
oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov prevod alikvotnej iastky na oprávnených
výdavkoch ako aj prevod iastky neakceptovaných oprávnených výdavkov z príslušnej
PIR uhradených z Osobitného ú tu v zmysle Zmluvy na Osobitný ú et.

13.4

V prípade, ak bola Kone nému prijímate ovi poskytnutá Záloha, Žiados
predstavuje zárove zú tovanie Zálohy.

13.5

NKB vykoná overenie, ktoré zahr uje administratívne overenie prijatých dokumentov,
overenie schválenia alších správ predkladaných KP ku d u ukon enia príslušného
reportovacieho obdobia a v prípade potreby overenie na mieste.

13.6

V prípade chýb v písaní, po ítaní alebo iných zrejmých nesprávností v Žiadosti o platbu
je KP povinný v lehote ur enej NKB, ktorá spravidla nie je kratšia ako 5 dní od
doru enia výzvy NKB na odstránenie nedostatkov, tieto nedostatky odstráni .

13.7

NKB Žiados o platbu:
a) Schváli v navrhovanej výške;
b) schváli v zníženej výške v prípade zápo tu záväzkov KP vyplývajúcich
z vykonaných overení na mieste alebo iných kontrol;
c) zamietne v prípade nesplnenia podmienok definovaných v ods. 13.3 a 13.6 VZP.
V tomto prípade má Kone ný prijímate právo opätovne predloži príslušnú
Žiados o platbu po odstránení dôvodov jej neschválenia pred predložením
bezprostredne nasledujúcej Žiadosti o platbu.

12

o platbu

Všeobecné zmluvné podmienky - Individuálny Projekt

Verzia : 1/2013

13.8

NKB zabezpe í vyplatenie NFP v schválenej výške do 30 kalendárnych dní odo d a
doru enia Žiadosti o platbu za príslušné reportovacie obdobie na NKB.

13.9

V prípade, ak bola Žiados o platbu NKB vrátená Kone nému prijímate ovi na
doplnenie z dôvodu neúplnosti alebo nedostatkov, plynutie lehoty NKB na vyplatenie
NFP sa pod a ods. 13.8 VZP preruší. Plynutie lehoty bude pokra ova po doru ení
úplnej Žiadosti o platbu na NKB.

13.10 NKB zasiela Kone nému prijímate ovi elektronickou formou informáciu o schválení
Žiadosti o platbu v požadovanej alebo v zníženej sume, respektíve o jej zamietnutí.
V prípade schválenia Žiadosti o platbu v zníženej sume, resp. jej zamietnutia zasiela
NKB Kone nému prijímate ovi aj informáciu o dôvodoch takéhoto postupu.
13.11 Kone ný prijímate predkladá závere nú Žiados o platbu po ukon ení realizácie
Projektu najneskôr do dátumu ur eného Zmluvou na predloženie PCR. Sú as ou
závere nej Žiadosti o platbu je PIR za posledné reportovacie obdobie realizácie
Projektu, PCR a alšia dokumentácia definovaná Zmluvou. Na jej schva ovanie zo
strany NKB sa uplat ujú predchádzajúce ustanovenia tohto lánku s výnimkou ods.
13.8, kde lehota je pred žená na 60 dní vzh adom na potrebu overenia príslušnej PCR
z poh adu naplnenia ú elu Projektu v zmysle l. 1.2 Zmluvy a stanovenie schválenej
výšky závere nej platby NFP.
13.12 Celková výška NFP poskytnutého na realizáciu Projektu v rámci realizovaných platieb
vrátane závere nej platby nesmie prekro i maximálnu výšku NFP stanovenú v
Zmluve.

14

POSKYTNUTIE ZÁLOHY

14.1

Kone ný prijímate je oprávnený za ú elom plynulého financovania realizácie projektu
žiada NKB po as realizácie Projektu o poskytnutie Zálohy. NKB zabezpe í
poskytnutie NFP prostredníctvom Záloh v mene EUR na základe Žiadostí o zálohu
predložených Kone ným prijímate om na predpísanom formulári zverejnenom na
www.swiss-contribution.sk.

14.2

Záloha môže by zo strany NKB poskytnutá pri rešpektovaní nasledujúcich pravidiel:
a) Záloha môže pokrýva maximálne dve po sebe nasledujúce obdobia, za ktoré
v zmysle Zmluvy Kone ný prijímate predkladá Priebežnú správu o projekte;
b) Záloha nesmie pokrýva obdobie dlhšie ako 1 rok;
c) Výška prvej Zálohy predstavuje sú et súm uvedených v pláne výdavkov tvoriacich
prílohu Zmluvy pokrývajúcich prvé a bezprostredne nasledujúce obdobie, za ktoré
v zmysle Zmluvy Kone ný prijímate predkladá Priebežnú správu o projekte;
d) Výška nasledujúcej zálohy predstavuje sú et súm uvedených v pláne výdavkov
tvoriacich prílohu Zmluvy pokrývajúcich práve prebiehajúce obdobie
a bezprostredne nasledujúce obdobie, za ktoré v zmysle Zmluvy Kone ný prijímate
predkladá Priebežnú správu o projekte. KP môže požiada o vyššiu zálohu, avšak
maximálne do výšky sú tu súm uvedených v pláne výdavkov tvoriacich prílohu
Zmluvy od prvého po bezprostredne nasledujúce obdobie po období, v ktorom
v zmysle Zmluvy Kone ný prijímate predkladá Priebežnú správu o projekte
znížený o výšku NFP zú tovanú NKB do momentu podania Žiadosti o zálohu. Túto
požiadavku musí KP riadne zdôvodni vo väzbe na reálne predpokladané výdavky
KP po as prebiehajúceho a bezprostredne nasledujúceho reportovacieho obdobia;
e) Suma uhradených žiadostí o platbu a poskytnutej zálohy nesmie prekro i 100%
celkovej výšky NFP pre príslušný Projekt v zmysle Zmluvy zníženej o výšku
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nepoužitej rezervy a iastku rezervovanú pre ú ely závere nej platby, ak je táto
špecifikovaná v Zmluve.
14.3

Žiados o prvú Zálohu Kone ný prijímate môže predloži
ú innosti Zmluvy.

14.4

Kone ný prijímate predkladá Žiadosti o zálohu v mene EUR. Žiados o zálohu
vyhotovuje Kone ný prijímate v jednom origináli a jednej kópii originálu, pri om
kópia originálu zostáva u Kone ného prijímate a a originál predkladá na NKB.

14.5

NKB vykoná overenie Žiadosti o zálohu, ktoré zahr uje overenie pravdivosti,
kompletnosti a správnosti jej vyplnenia. V prípade chýb v písaní, po ítaní alebo iných
zrejmých nesprávností v Žiadosti o zálohu, ako aj v prípade neúplnosti informácií
poskytnutých Kone ným prijímate om, je Kone ný prijímate povinný v lehote ur enej
NKB tieto nedostatky odstráni . V prípade neodstránenia nedostatkov alebo
nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, NKB Žiados o Zálohu
zamietne, ím nezaniká právo Kone ného prijímate a opätovne predloži príslušnú
Žiados o zálohu po odstránení dôvodov jej neschválenia.

14.6

NKB zabezpe í vyplatenie Zálohy na základe schválenej Žiadosti o zálohu do 30
kalendárnych dní odo d a doru enia Žiadosti o zálohu na NKB, a to vo výške
stanovenej ako sú in požadovanej zálohy v zmysle ods. 14.2 c) resp. d) VZP a podielu
celkových oprávnených výdavkov znížených o výšku rezervy a sumu podprahových,
podlimitných a nadlimitných zákaziek, kde zo strany Kone ného prijímate a nebola
predložená príslušná zmluva s dodávate om tovarov, služieb alebo stavebných prác
v zmysle ods. 8.7 VZP k celkovým oprávneným výdavkom Projektu, od ktorého je
odpo ítaná výška nezú tovanej Zálohy. V prípade omeškania vyplatenia Zálohy na
základe Žiadosti o zálohu Kone ný prijímate prehlasuje, že si nebude uplat ova nárok
na úrok z omeškania. NKB zasiela elektronickou formou Kone nému prijímate ovi
informáciu o schválení Žiadosti o zálohu v požadovanej alebo zníženej sume, resp.
o zamietnutí Žiadosti o zálohu. V prípade schválenia v zníženej sume alebo zamietnutia
je sú as ou informácie dôvod zníženia alebo zamietnutia Žiadosti o zálohu.

14.7

V prípade, ak bola Žiados o zálohu zo strany NKB vrátená Kone nému prijímate ovi
na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov, lehota uvedená v ods. 14.6 VZP je
prerušená. Plynutie lehoty bude pokra ova po doru ení úplnej Žiadosti o zálohu na
NKB.

14.8

Kone ný prijímate je po pripísaní prostriedkov NFP zo Zálohy v prospech Osobitného
ú tu oprávnený na uhradenie oprávnených výdavkov súvisiacich s realizáciou Projektu
z Osobitného ú tu.

14.9

Úroky vygenerované na Osobitnom ú te Kone ného prijímate a z titulu poskytnutia
Záloh od jeho zriadenia až po de vystavenia závere nej Žiadosti o platbu sú
považované za platbu NFP a musia by zoh adnené pri predložení závere nej Žiadosti
o platbu v zmysle ods. 13.11 VZP.

15

POUŽITIE REZERVY

15.1

V prípade, ak v rámci Rozpo tu projektu je uvedená rezerva na nepredvídané výdavky,
túto je možné použi iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu NKB a iba na
úhradu oprávnených výdavkov Projektu. Kladný rozdiel medzi predpokladanou
hodnotou podprahových, podlimitných a nadlimitných zákaziek plánovaných v rámci
realizácie Projektu a ich skuto nou hodnotou pod a príslušných uzavretých zmlúv
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s dodávate om tovarov, služieb alebo stavebných prác predstavuje rezervu na
nepredvídané výdavky vytvorenú po as realizácie Projektu.
15.2

Kone ný prijímate je povinný pripravi návrh na použitie rezervy, ktorý obsahuje
dôvod presunutia finan ných prostriedkov z rezervy, ich výšku, skupinu oprávnených
výdavkov, ktorá má by zvýšená a alšiu dokumentáciu, ktorá súvisí s návrhom na
použitie rezervy (napr. pôvodné materiály dodávate a služieb alebo prác). Kone ný
prijímate pripraví vyššie uvedený návrh bez zbyto ného odkladu po tom, ako nastane
udalos , ktorá je dôvodom návrh na použitie rezervy.

15.3

V prípade, ak na základe Zmluvy je zriadený Riadiaci výbor Projektu, musí by návrh
na použitie najprv prerokovaný Riadiacim výborom Projektu a stanovisko Riadiaceho
výboru Projektu musí by priložené k návrhu na použitie rezervy adresovanému NKB.

15.4

NKB rozhodne o návrhu na použitie rezervy do 30 dní od jeho doru enia. V prípade
nekompletnosti návrhu, NKB vyzve Kone ného prijímate a na jeho doplnenie. V tomto
prípade sa lehota stanovená vyššie preruší a bude pokra ova po doru ení doplnenia
návrhu na použitie rezervy.

16

KONTROLA/AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

16.1

Kone ný
prijímate
je
povinný
poskytnú
NKB
akéko vek
správy
z Kontroly/Auditu/Overenia na mieste, ktoré sa vz ahujú alebo by sa mohli vz ahova
na Zmluvu vykonanej príslušnými kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky
a príslušným orgánom Švaj iarskej konfederácie.

16.2

Oprávnenými osobami poverenými výkonom Kontroly/Auditu/ Overenia na mieste sú
okrem iného zástupcovia NKB/PO/OA/príslušného orgánu Švaj iarskej konfederácie
a nimi prizvané, poverené alebo splnomocnené osoby ( alej len „ Oprávnené osoby“ ).

16.3

Oprávnené osoby majú právo kedyko vek po as platnosti tejto Zmluvy a v priebehu 10
rokov od jej ukon enia vykona Kontrolu/Audit/Overenie na mieste na všetkých
úrovniach a na všetkých relevantných miestach súvisiacich s Projektom alebo so
Zmluvou. Kontrola/Audit/Overenie na mieste je zameraná na dodržiavanie podmienok
vyplývajúcich zo Zmluvy, a preto je Kone ný prijímate povinný umožni výkon
Kontroly/Auditu/Overenia na mieste. Písomná správa z Kontroly/Auditu/Overenia na
mieste je následne predkladaná Kone nému prijímate ovi.

16.4

Oprávnené osoby majú po as platnosti Zmluvy a v priebehu 10 rokov od ukon enia
realizácie Projektu v zmysle Zmluvy prístup ku všetkým dokumentom súvisiacich
s Projektom alebo so Zmluvou a splnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä
prístup k ú tovným dokumentom Kone ného prijímate a. Kone ný prijímate je
povinný po túto dobu umožni Oprávneným osobám prístup ku všetkým dokumentom
súvisiacich so Zmluvou.

16.5

Kone ný prijímate je povinný vytvori Oprávneným osobám primerané podmienky na
riadne a v asné vykonanie Kontroly/Auditu/Overenia na mieste ako aj dokumentov,
riadne predloži všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä Projektu alebo
Zmluvy, stavu jeho rozpracovanosti, použitia NFP a poskytnú im bezodkladne
potrebnú sú innos .

16.6

Kone ný prijímate je povinný po as výkonu Kontroly/Auditu/Overenia na mieste úzko
spolupracova s Oprávnenými osobami. Kone ný prijímate je povinný pri
Oprávneným osobám originály tých
Kontrole/Audite/Overení na mieste predloži
dokumentov, na kontrolu ktorých sú Oprávnené osoby poverené alebo oprávnené (napr.
doklady preukazujúce fyzický súlad projektu, ú tovné a finan né doklady a pod).
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16.7

Kone ný prijímate na požiadanie zabezpe í Oprávneným osobám sprievod
relevantných kompetentných pracovníkov a poskytnutie potrebnej sú innosti. Žiados
o sú innos pod a tohto odseku bude Kone nému prijímate ovi zaslaná najmenej 7
kalendárnych dní pred plánovanou návštevou.

16.8

Kone ný prijímate je povinný prija opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou na mieste, v zmysle správy z Kontroly/Auditu/Overovania na mieste, v lehote
stanovenej Oprávnenými osobami. Kone ný prijímate je zárove v tej istej lehote
povinný zasla NKB, písomné stanovisko o splnení opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov.

17

VRÁTENIE FINAN NÝCH PROSTRIEDKOV

17.1

V prípade, ak boli Kone nému prijímate ovi poskytnuté finan né prostriedky z dôvodu
mylnej platby v rámci Zmluvy, je Kone ný prijímate povinný vráti poskytnuté
finan né prostriedky alebo ich as vo výške mylnej platby.

17.2

Kone ný prijímate je povinný vráti finan né prostriedky alebo ich as , ktoré mu boli
poskytnuté na základe Zmluvy:
a) ak budú výdavky Kone ného prijímate a zo strany NKB považované za
neoprávnené v zmysle Zmluvy;
b) ak porušenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy znamená porušenie finan nej
disciplíny v zmysle § 31 ods. 1, písm. a) až d) zákona . 523/2004 Z. z. o
rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
c) ak Kone ný prijímate porušil povinnosti stanovené v tejto Zmluve a toto porušenie
povinnosti znamená Nezrovnalos . Vzh adom na skuto nos , že spôsobenie
Nezrovnalosti zo strany Kone ného prijímate a sa považuje za také porušenie
podmienok poskytnutia finan ných prostriedkov, s ktorým sa spája povinnos
vrátenia finan ných prostriedkov alebo ich asti, v prípade, ak Kone ný prijímate
takéto finan né prostriedky alebo ich as nevráti postupom stanoveným v
odsekoch 4 až 5 tohto lánku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy
aplikova ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona . 523/2004 Z. z. o
rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;
d) ak Kone ný prijímate nezú toval Zálohu alebo jej as vrátane výnosov
vzniknutých na Osobitnom ú te z titulu poskytnutia Zálohy v zmysle tejto Zmluvy,
je Kone ný prijímate povinný vráti as nezú tovaných poskytnutých finan ných
prostriedkov;
e) ak na základe Zmluvy alebo iných dokumentov upravujúcich Program švaj iarskoslovenskej spolupráce vyplýva povinnos Kone nému prijímate ovi vráti
poskytnuté finan né prostriedky alebo ich as .

17.3

NKB v jednotlivých prípadoch vrátenia finan ných prostriedkov zašle Kone nému
prijímate ovi Žiados o vrátenie finan ných prostriedkov, ktorej sú as ou je aj
návratka. Kone ný prijímate je povinný vráti finan né prostriedky v lehote do 20
kalendárnych dní odo d a doru enia tejto žiadosti. V žiadosti NKB oznámi Kone nému
prijímate ovi, akú as poskytnutého NFP je povinný odvies a zárove ur í
ísla ú tov, na ktoré je Kone ný prijímate povinný odvies uvedené prostriedky.

17.4

Kone ný prijímate je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní odo d a uskuto nenia
platby oznámi NKB písomne vrátenie finan ných prostriedkov s použitím návratky
priloženej k Žiadosti o vrátanie finan ných prostriedkov, ktorého sú as ou je výpis z
bankového ú tu Kone ného prijímate a preukazujúci realizáciu uskuto nenej platby.
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17.5

Ak Kone ný prijímate v stanovenej lehote neodvedie finan né prostriedky uvedené
v Žiadosti o vrátenie finan ných prostriedkov a ak ide zárove o porušenie finan nej
disciplíny, NKB oznámi neodvedenie finan ných prostriedkov ur ených v žiadosti
o vrátenie finan ných prostriedkov príslušnej správe finan nej kontroly ako podnet na
za atie správneho konania.

18

ZODPOVEDNOS ZA PORUŠENIE ZMLUVY A ZA ŠKODU

18.1

NKB si vyhradzuje právo v prípade podozrenia z porušenia akejko vek povinnosti
Kone ného prijímate a podstatným spôsobom alebo nesplnenia akéhoko vek záväzku
Kone ného prijímate a alebo podozrenia na uvedenie nepravdivých alebo neúplných
prehlásení alebo informácií Kone ným prijímate om pozastavi všetky platby, a to až
do okamžiku, ke bude toto podozrenie zo strany Kone ného prijímate a vyvrátené
alebo bude zo strany Kone ného prijímate a vykonaná náprava (t.j. do okamžiku ke
Kone ný prijímate predloží dôkazy vyvracajúce toto podozrenie a tieto dôkazy budú
NKB uznané).

18.2

Na ú ely Zmluvy sa za podstatný spôsob porušenia Zmluvy zo strany Kone ného
prijímate a je možné považova najmä:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a Európskeho spolo enstva/Európskej
únie zo strany Kone ného prijímate a v rámci jeho záväzkov vyplývajúcich zo
Zmluvy súvisiacich s innos ou Kone ného prijímate a;
b) porušenie alebo nesplnenie záväzkov Kone ného prijímate a vyplývajúcich zo
Zmluvy (najmä nezabezpe enie verejného obstarávania v súlade s platnými
právnymi predpismi);
c) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Kone ného prijímate a;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Kone ného prijímate a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Kone ného
prijímate a do likvidácie alebo za atie exeku ného konania vo i Kone nému
prijímate ovi, ktoré by malo alebo mohlo ma za následok ohrozenie realizácie
Projektu;
e) vykonanie takého úkonu zo strany Kone ného prijímate a, na ktorý je potrebný
predchádzajúci súhlas NKB v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
k vykonaniu takého úkonu zo strany Kone ného prijímate a bez žiadosti o takýto
súhlas.

18.3

V prípade, ak Kone ný prijímate svojím konaním spôsobí škodu NKB alebo
Švaj iarskej konfederácii, (napr. aj uvedením do omylu formou uvedenia nepravdivých
údajov v žiadosti o platbu, predložením nepravdivých dokladov, zmenou predmetu a
ú elu Zmluvy) je NKB oprávnený žiada náhradu prípadnej škody, ktorá konaním
Kone ného prijímate a vznikne. Pre uplatnenie náhrady škody platia príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.

18.4

NKB a Švaj iarska konfederácia zárove nepreberá žiadne riziko alebo akúko vek
zodpovednos za akéko vek nároky na odškodné, spôsobenú ujmu alebo iné možné
nepriaznivé ú inky spôsobené Kone ným prijímate om, okrem iného vrátane
nedôsledností v plánovaní, ktoré by mohli ma na vplyv alebo na ktoré mohla ma
vplyv, alebo za nespokojnos verejnosti. Kone ný prijímate má úplnú a výlu nú
zodpovednos za uspokojivé riešenie vecí.
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19

VYŠŠIA MOC (FORCE MAJEURE)

19.1

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy sa nebude považova také porušenie,
pri ktorom plneniu záväzkov zabránili akéko vek okolnosti zaprí inené vyššou mocou,
ktoré vznikli až po podpísaní Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Pojem “ vyššia
moc”, tak ako je použitý v Zmluve, znamená nehody bez udského zavinenia, štrajky
alebo iné priemyselné nepokoje, iny verejného nepriate a, teroristické iny, vyhlásené
a nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia,
búrky, zásahy bleskom, záplavy, povodne, zosuvy pôdy po daž och, ob ianske
nepokoje, výbuchy a iné podobné nepredvídate né udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole
a ktoré sa nedajú prekona ani s využitím maximálneho úsilia. Zmluvné strany sú
povinné prija všetky dostupné opatrenia, aby sa škody spôsobené vyššou mocou znížili
na minimum.

19.2

Ak nastane na strane niektorej zo Zmluvných strán prípad „ vyššej moci“ , je táto
Zmluvná strana povinná o tejto skuto nosti bezodkladne informova druhú Zmluvnú
stranu, vrátane podstaty, predpokladanej d žky a o akávaného dopadu prípadu, a to
prostredníctvom doporu eného listu s doru enkou.

20

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

20.1

V prípade, ak Kone ný prijímate poruší niektorú z povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy alebo poruší iné podmienky, ktoré upravujú Program švaj iarsko-slovenskej
spolupráce a sú pre Kone ného prijímate a záväzné, je NKB okrem možnosti
pozastavenia platby alebo žiadania vrátenia poskytnutých finan ných prostriedkov
oprávnený tiež odstúpi od Zmluvy.

20.2

NKB má taktiež právo od Zmluvy odstúpi v prípade ak:
a) Kone ný prijímate podstatným spôsobom poruší ustanovenia Zmluvy;
b) Kone ný prijímate predložil nepravé doklady, vyhlásenia, uviedol nepravdivé
alebo neúplné údaje, ktoré by boli podkladom pre poskytnutie NFP;
c) bol podaný návrh na za atie konkurzu alebo vyrovnania vo i majetku Kone ného
prijímate a v zmysle príslušných právnych predpisov o konkurze a vyrovnaní, alebo
ak v majetkových pomeroch Kone ného prijímate a nastalo podstatné zhoršenie,
napr. vo i majetku Kone ného prijímate a sa za alo exeku né konanie, resp. výkon
rozhodnutia v prospech oprávnenej osoby v zmysle platných ustanovení
Exeku ného poriadku alebo Ob ianskeho súdneho poriadku, alebo v prípade vzniku
exeku ného titulu v súvislosti s neplnením da ových alebo colných povinností
Kone ného prijímate a, alebo Kone ný prijímate sa stane insolventný alebo
nedodrží svoj záväzok alebo je pravdepodobné, že nedodrží záväzok vyplývajúci zo
Zmluvy alebo dohôd medzi NKB a Kone ným prijímate om, v prípade že toto
nedodržanie môže ma vplyv na schopnos Kone ného prijímate a plni svoje
záväzky vo i NKB vyplývajúce zo Zmluvy;
d) sa štatutárny zástupca Kone ného prijímate a alebo sa jeho zamestnanec dopustí
trestného inu, ktorého skutková podstata súvisí so Zmluvou a bol za právoplatne
odsúdený;
e) nastane podstatná zmena Projektu;
f) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia záväzkov Kone ného
prijímate a vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v prípade zmarenia realizácie Projektu.

18

Všeobecné zmluvné podmienky - Individuálny Projekt

Verzia : 1/2013

20.3

Odstúpenie od Zmluvy je ú inné d om doru enia oznámenia o odstúpení od Zmluvy
Kone nému prijímate ovi. Odstúpením od Zmluvy nezaniká právo na náhradu škody.

21

PRÁVNY REŽIM RIEŠENIA SPOROV

21.1

Právne otázky a vz ahy neupravené Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

21.2

Finan né prostriedky sú prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpo tu, pri om na
použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich
neoprávneného použitia sa vz ahuje režim upravený v osobitných právnych predpisoch.

21.3

Prípadné spory sú Zmluvné strany povinné prednostne rieši vzájomnými rokovaniami
a dohodami v dobrej viere. Za týmto ú elom bude vzájomná komunikácia Zmluvných
strán týkajúca sa stanovísk a možných riešení prebieha písomne a ústretovo. Ak sa
prípadné spory nepodarí vyrieši ani po takýchto rokovaniach, NKB a Kone ný
prijímate sa zaväzujú takéto spory predloži na rozhodnutie vecne a miestne
príslušnému súdu v sídle NKB. Miestne príslušným súdom je všeobecný súd NKB.

22

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

22.1

Autorské práva na produkty vyvinuté v rámci Zmluvy Kone ným prijímate om, na
ktoré bol poskytnutý NFP, ostávajú vlastníctvom Kone ného prijímate a, pokia nie je
v Zmluve uvedené inak. Majetok obstaraný/nadobudnutý v rámci Zmluvy musí by
zaradený do majetku Kone ného prijímate a a zosta v jeho majetku minimálne pä
rokov po ukon ení realizácie Projektu pri dodržaní zákona . 431/2002 Z.z.
o ú tovníctve v znení neskorších predpisov (odpisovanie majetku).

22.2

Zmluva sa uzatvára výhradne medzi NKB a Kone ným prijímate om. Akáko vek
zmena týkajúca sa Kone ného prijímate a najmä splynutie, zlú enie, rozdelenie, zmena
právnej formy, predaj organizácie alebo jej asti, transformácia a iné formy právneho
nástupníctva vrátane akejko vek zmeny vlastníckych pomerov Kone ného prijímate a
po as platnosti a ú innosti Zmluvy, sa považuje za podstatnú zmenu Zmluvy a Projektu.

22.3

NKB a Kone ný prijímate majú spolo ný záujem v boji proti korupcii, ktorá ohrozuje
dobrú správu vecí verejných a primerané používanie zdrojov potrebných pre rozvoj a
okrem toho ohrozuje spravodlivú a otvorenú hospodársku sú až založenú na cene a
kvalite. Z toho dôvodu deklarujú úmysel spoji svoje úsilie v boji proti korupcii a
prehlasujú najmä, že akáko vek ponuka, dar, platba, odmena alebo prospech
akéhoko vek druhu, ponúknuté komuko vek, priamo alebo nepriamo, s cie om získa
udelenie mandátu alebo zmluvy po as realizácie práv a povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy, bude v rozpore so Zmluvou a bude považované za porušenie povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy.

22.4

Kone ný prijímate sa zaväzuje prija všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa
predišlo konfliktu záujmov, ktorý môže ovplyvni nestranné a objektívne plnenie
Zmluvy. Konflikt záujmov môže vzniknú najmä z ekonomických záujmov,
politických, národných, rodinných alebo citových väzieb, alebo z iných spolo ných
záujmov medzi osobami zú astnenými na plnení predmetu Zmluvy.

22.5

Akýko vek prevod finan ných prostriedkov medzi Zmluvnými stranami bude
realizovaný prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.
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23

PRECHODNÉ A ZÁVERE NÉ USTANOVENIA

23.1

Nevykonate nos alebo neplatnos ktoréhoko vek lánku, odseku, pododseku alebo
ustanovenia Zmluvy neovplyvní vynútite nos alebo platnos ostatných ustanovení
Zmluvy. V prípade, že akýko vek takýto lánok, odsek, pododsek alebo ustanovenie
Zmluvy by mal z akéhoko vek dôvodu strati platnos (najmä z dôvodu rozporu
s aplikovate nými zákonmi a ostatnými právnymi normami), urobia NKB a Kone ný
prijímate konzultácie a dohodnú sa na právne prijate nom spôsobe prevedenia zámerov
obsiahnutých v takejto asti Zmluvy, ktorá stratila platnos . Do doby uzavretia takejto
dohody platí všeobecná úprava tak, ako je upravená vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch.

23.2

Znenie VZP schva uje štatutárny orgán NKB alebo ním poverená osoba. VZP
nadobúdajú platnos d om ich podpisu štatutárnym orgánom NKB alebo ním
poverenou osobou a ú innos d om ich zverejnenia na internetovej stránke www.swisscontribution.sk.

23.3

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že NKB má právo jednostranne meni VZP.
Nové znenie VZP zverejní NKB na svojej internetovej stránke www.swisscontribution.sk spolu s ur ením ich platnosti a ú innosti. V takomto prípade NKB
bezodkladne oznámi Kone nému prijímate ovi nové znenie VZP.

23.4

Ak Kone ný prijímate nesúhlasí so zmenou VZP, je povinný svoj nesúhlas písomne
oznámi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo doru enia oznámenia o ú innosti
nových VZP. Ak sa NKB a Kone ný prijímate následne nedohodnú inak, má Kone ný
prijímate právo vypoveda zmluvný vz ah s NKB za podmienok uvedených v Zmluve.
Ak Kone ný prijímate vo vyššie uvedenej lehote neoznámi NKB svoj nesúhlas so
zmenou VZP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vz ahy NKB a Kone ný
prijímate sa odo d a ú innosti zmeny riadia zmenenými VZP.

23.5

Písomná zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifika ných
a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte
Zmluvných strán a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných vo
Výzve/Priamom zadaní a Zmluve; v takomto prípade posta uje jednostranné
bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doru ené druhej Zmluvnej strane
formou listu, resp. elektronicky prostredníctvom e-mailu ur eného pre potreby
komunikácie v zmysle Zmluvy.

Schválil:

Ing. Igor Federi
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Dátum:

23.5. 2013
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