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Vec:  
Akceptácia výpovede zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121 zo dňa 26.02.2018 v platnom znení 

Kód projektu: 313031G121 

Názov projektu: 99 digital – tvoríme nové ICT riešenia 
 

S účinnosťou odo dňa 13.12.2019 došlo Rozhodnutím Európskej komisie C (2019) 9078 final  
k schváleniu zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) s operačným 
programom Výskum a inovácie, v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Uznesením vlády SR č. 522 
zo dňa 23. októbra 2019 došlo k doplneniu uznesenia vlády SR č. 171 zo 16. apríla 2014, v zmysle ktorého 
sa Ministerstvo hospodárstva SR určuje ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná 
infraštruktúra. Dňa 20.12.2019 nadobudla účinnosť zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre 
operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom uzavretá medzi 
Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako riadiacim orgánom a Ministerstvom hospodárstva SR ako 
sprostredkovateľským orgánom (zverejnená v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR). Dňa 
21.12.2019 nadobudla účinnosť dohoda o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh 
sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra uzavretá medzi 
Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom a Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou ako poverenou príspevkovou organizáciou (zverejnená v centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR). Úplné znenie informácie je zverejnené na internetovej stránke 
http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-20366/oznamenie-o-formalnych-zmenach-v-op-vai/. 

  
Dňa 22.11.2016 bola vyhlásená výzva kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, investičnej 
priority 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v 
hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov, 
špecifického cieľa 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP operačného programu Výskum 
a inovácie (ďalej ako „Výzva“).   
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Na základe Výzvy predložila spoločnosť 99 digital, s.r.o., so Štefánikova 49/41, 059 01 Spišská Belá, 
IČO: 50744178 (ďalej len „prijímateľ“) žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“), ktorá 
bola po overení splnenia podmienok poskytnutia NFP a v súlade so zákonom o príspevku EŠIF v rámci 
procesu schvaľovania ŽoNFP rozhodnutím zo dňa 28.12.2017 vyhodnotená ako schválená.   

 
Následne bola dňa 26.02.2018 s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6,  

810 05  Bratislava, IČO: 30 416 094 (pôvodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 
1, 813 30  Bratislava, IČO: 00 164 381) ako riadiacim orgánom pre predmetnú výzvu v zastúpení 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľským orgánom, ktoré svoju 
pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na základe 
splnomocnenia obsiahnutého v Dohode o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh 
sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra č. 316/2019-
2060-2250 zo dňa 20. decembra 2019 v platnom znení (ďalej len „poskytovateľ“) uzavretá Zmluva 
o poskytnutí nenávratného príspevku číslo VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121 (ďalej len „Zmluva o NFP“). 
 

Dňa 03.08.2020  bola poskytovateľovi doručená Žiadosť o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP, 
doplnená dňa 18.08.2020, v zmysle ktorej sa prijímateľ rozhodol ukončiť zmluvný vzťah s poskytovateľom 
z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt tak, ako sa na realizáciu aktivít projektu zaviazal v Zmluve 
o poskytnutí NFP a zároveň nie je schopný dosiahnuť cieľ projektu. Prijímateľ v zmysle podania žiadal 
o ukončenie Zmluvy o NFP výpoveďou v zmysle článku 9 ods. 5 VZP tvoriacich Prílohu č. 1 Zmluvy o NFP. 
 

V zmysle článku 9 ods. 5 VZP, cit.:   
„Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt 

tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný 

dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už 

vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti 

o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. 

Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas 

plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv 

a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom 

obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú 

súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 

nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. 

h) tohto článku.“ 

 
Podľa článku 9 ods. 5 VZP v zmysle poslednej vety, Zmluva o NFP zaniká uplynutím výpovednej 

doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o NFP pri odstúpení od zmluvy 
v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku, podľa ktorého zostáva zachované najmä právo a povinnosť 
požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 
Zmluvy o NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o NFP podľa 
svojho obsahu. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujeme, že Zmluva o NFP zaniká uplynutím výpovednej doby, 
a to dňom 03.09.2020, medzi zmluvnými stranami neexistujú vzájomne nevysporiadané práva  
a povinnosti. 

  
S pozdravom 

 Ing. Michal Fiala 
riaditeľ Sekcie implementácie EŠIF 

 

 

 
 


