
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA O SUBVENCII 
na príspevok EÚ 

 
 
 
 

ID formulára žiadosti: SKHU/1902/4.1/112 
 
 

Skratka projektu: RoRehab  
 

Názov projektu: Roboticky asistovaná terapia pri rehabilitácii po mozgovej mŕtvici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program slovensko-maďarskej spolupráce  

Interreg V-A  



 

ZMLUVA O SUBVENCII 
na realizáciu 

 
Projektu č.: SKHU/1902/4.1/112 

 
so skratkou: RoRehab 

 
v rámci programu slovensko-maďarskej spolupráce  

Interreg V-A  
 

Nasledovná Zmluva o subvencii (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi 
 
Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu 
konajúcim ako riadiaci úrad programu slovensko-maďarskej spolupráce Interreg V-A (ďalej 
len „Riadiaci úrad“)  
 
Adresa: 1027 Budapešť, Bem rakpart 47, Maďarsko 
Daňové identifikačné číslo: 15311344-1-41 
 

na jednej strane 
 

a 
 
Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Nové Zámky 
Adresa: 940 34 Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, Slovensko 
Daňové identifikačné číslo: 2021068324 
 
zastúpenou: Bc. JUDr. Mariánom Viskupom, riaditeľom  
konajúcim ako hlavný príjemca 
 

na druhej strane 
 
ďalej spolu uvádzaní ako účastníci 
 
na základe nasledovného právneho rámca:  
 

- NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení  

- Nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012; 
 

- Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa ruší 



nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 – (ďalej len „Nariadenie o všeobecnom rozpočte, 
CPR); 

- Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa 
cieľa investovania do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) 
č. 1080/2006; 

- Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o 
osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho 
fondu (ďalej len „Nariadenie ETC“); 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo  4. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné 
pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce; 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z  18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (minimálna 
pomoc); 

- Rozhodnutie Komisie 2012/21/EÚ z  20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 
2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo 
verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu (oznámené pod číslom K(2011) 9380); 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy; 

 
Nasledovné nariadenia a smernice sa takisto musia dodržať v rámci tejto zmluvy: 
 

- Program slovensko-maďarskej spolupráce Interreg V-A schválený Európskou komisiou 
dňa 30. septembra 2015 Rozhodnutím s ref. č. C(2015) 6805 a upraveného 
Rozhodnutím s ref. č. C(2016)5653 dňa 1. septembra 2016 a 29. októbra 2018 
Rozhodnutím s ref. č. C(2018) 7237 (ďalej len „Program“); 

- Nariadenia EÚ, ktoré sa týkajú horizontálnych stratégií, ako napríklad pravidiel súťaže 
a vstupu na trhy, ochrany životného prostredia, rovnakých príležitostí medzi mužmi 
a ženami a verejného obstarávania;  

- Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady 
za služby všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/C 8/02);  

- Štátne pravidlá platné pre hlavného príjemcu a príjemcov (hlavný príjemca 
a príjemcovia spolu ďalej len „Partneri projektu); 

- Dokumenty programu príslušných návrhov na výzvu, zverejnenú na webovej stránke 
programu (ďalej len „Výzva na návrhy“); 

- Príručky príjemcu programu slovensko-maďarskej spolupráce Interreg V-A definujúcej 
osobitné pravidlá programu na realizáciu projektov (ďalej len „ Príručka príjemcu“); 

- Sprievodca oprávnených výdavkov v súvislosti s programom slovensko-maďarskej 
spolupráce Interreg V-A (ďalej len „Sprievodca oprávnených výdavkov“) 

- Príručka na vizualizáciu projektov programu slovensko-maďarskej spolupráce Interreg 
V-A definujúca osobitné pravidlá programu v súvislosti s informáciami a opatreniami 
na publicitu projektov (ďalej len „ Príručka na vizualizáciu projektov“); 

- Príslušná legislatíva na štátnej úrovni upravujúca pravidlá postupov pri verejnom 
obstarávaní v Maďarsku a v Slovenskej republike. 

 
 
 
 



 
(1) Článok 

Udelenie subvencie 
 

1.1. V súlade s rozhodnutím Monitorovacieho výboru zo dňa 13/07/2020 sa udeľuje vyčlenená 
subvencia hlavnému príjemcovi z finančných zdrojov ERDF (Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja) v súlade s programom slovensko-maďarskej spolupráce Interreg V-
A na realizáciu projektu č. SKHU/1902/4.1/112 so skratkou RoRehab s názvom Roboticky 
asistovaná terapia pri rehabilitácii po mozgovej mŕtvici (ďalej len „Projekt“). 

 
340 000,00 EUR 

Maximálny udelený príspevok EÚ:                                slovom: tristo štyridsať tisíc eur 
nula centov 

 
Celkový rozpočet na projekt:                                                                               400 000,00 EUR 
(vrátane hlavného príjemcu a iných                                                         slovom: štyristo tisíc eur 
príjemcov)                                                                                                                     nula centov 
 
1.2.Ak sa má subvencia prijať na realizáciu projektu ovplyvneného štátnou pomocou, podrobné 

pravidlá môžete nájsť v Prílohe IV. 
 
1.3.Sadzby spolufinancovania EÚ na príjemcu (vrátane hlavného príjemcu) sa uvádzajú 

v Prílohe 1 k zmluve. Vo všeobecnosti sadzby spolufinancovania EÚ na príjemcu (vrátane 
hlavného príjemcu) nemôžu prevýšiť 85 percent celkových oprávnených výdavkov.  

 
1.4.Maximálna výška príspevku EÚ udelená na projekt sa nemôže prekročiť bez rozhodnutia 

Monitorovacieho výboru. 
 

1.5.Ak by boli celkové oprávnené výdavky po ukončení projektu nižšie ako rozpočtovaná suma, 
vyššie uvedený príspevok EÚ udelený v súlade s programom sa adekvátne zníži podľa 
sadzieb spolufinancovania EÚ na partnerov projektu uvedených v Prílohe I. 

 
1.6.Uhradenie príspevku EÚ podlieha podmienke, že Európska komisia sprístupňuje finančné 

prostriedky vo vyššie opísanom rozsahu a platnom Memorande o porozumení podpísaným 
dvoma členskými štátmi. 

 

Európska komisia nesprístupní finančné prostriedky, ak už neplatí Memorandum o 
porozumení podpísané členskými štátmi, Riadiaci úrad bude oprávnený odstúpiť od 
súčasnej zmluvy. 
 

(2) Článok 
Čas trvania projektu 

 
2.1. Dátum začiatku projektu: 01/11/2020 
 
2.2. Dátum ukončenia projektu: 31/10/2022 
 
2.3 Činnosti súvisiace s projektom sa musia vykonať a ukončiť v rámci realizačného 
obdobia projektu a náklady na projekt – s výnimkou nákladov na prípravu – musia vzniknúť 



v rámci realizačného obdobia projektu tak, ako sa uvádza v Článkoch 2.1. a 2.2. a musia 
sa zaplatiť v súlade so Sprievodcom oprávnených nákladov.   
 
2.4. Náklady na prípravu môžu byť oprávnené iba vtedy, ak vznikli 1. januára 2014 alebo 
neskôr a pred dátumom začiatku projektu a boli vyplatené v súlade so Sprievodcom 
oprávnených nákladov. 

 
(3) Článok 

Predmet použitia  
 

3.1. Príspevok EÚ sa udeľuje výlučne na realizáciu projektu ako sa uvádza vo formulári žiadosti 
a v jej prílohách pripojených k súčasnej zmluve ako Príloha I. Zmluva a jej prílohy sa chápu 
ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude priorita listín v súlade 
s nasledovným poradím: 
a) Zmluva o subvencii; 
b) Následné zmeny v zmluve a jej prílohách vykonané v súlade s ustanoveniami Článku 10.  
 
3.2. Výdavky na projekt, ktoré sú oprávnené v rámci udeleného príspevku EÚ podľa Článku 
1.1. pozostávajú výhradne s výdavkov na projekt súvisiace s činnosťami projektu, ktoré sa 
uvádzajú vo formulári žiadosti a ktoré boli schválené Monitorovacím výborom. Pravidlá pre 
oprávnenosť výdavkov sa uvádzajú v Sprievodcovi oprávnených nákladov. Príslušné platné 
nariadenia EC (Európskej komisie), predovšetkým Články 18 až 20 Nariadenia ETC (o 
európskej územnej spolupráci) a pravidlá obsiahnuté v Delegovaných nariadeniach Komisie 
(EÚ) č. 481/2014 zo  4. marca 2014 a navyše národné pravidlá oprávnenosti sa musia 
dodržiavať. V prípade rozporu medzi vyššie uvedenými pravidlami sa použije prísnejšie 
pravidlo.  
 

(4) Článok 
Výkazníctvo a žiadosti o úhradu 

 
4.1. Hlavný príjemca môže podať žiadosť o úhradu Spoločnému sekretariátu, ak bude doložená 
dôkazom o napredovaní projektu. Z tohto dôvodu musí hlavný príjemca predložiť správu (to 
znamená správu o projekte alebo končenú správu o projekte) spolu so žiadosťou o úhradu, 
pozostávajúcej z vykonaných činností, výkonov a výsledkov počas obdobia, za ktoré sa podáva 
správa, navyše pozostávajúcej aj z finančnej správy uvádzajúcej finančné napredovanie 
projektu v porovnaní s formulárom žiadosti. Dokonca aj, ak nevznikli žiadne náklady v období, 
za ktoré sa podáva správa musí sa v riadnom čase podať správa o projekte (a finálna správa 
o projekte) Spoločnému sekretariátu. 
 
4.2. Hlavný príjemca musí predložiť správu o projekte a žiadosť o úhradu každé štvormesačné 
obdobie v súvislosti s podávaním správy od dátumu začiatku projektu uvedenom v Článku 2.1. 
Správy a žiadosti o úhradu sa musia predložiť Spoločnému sekretariátu do 90 kalendárnych dní 
od dátumu ukončenia každého obdobia, za ktoré sa podáva správa. Obdobia podávania správ 
a skutočné uzávierky sa uvádzajú v Článku 4.14.  
 
4.3. Dodatočné povinné uzávierky na predkladanie žiadosti o úhradu môže určiť Riadiaci úrad, 
aby sa vyhol zrušeniu záväzku príspevku EÚ na úrovni programu. 
 
4.4. Prvá správa o projekte a žiadosť o úhradu musí pokrývať náklady na prípravu projektu, ako 
aj prvé obdobie podania správy, ako sa uvádza v Článku 4.14. Iba rozpočtové položky 



predvídané v súčasnej zmluve a iba partneri projektu v súlade s formulárom žiadosti sa môžu 
brať do úvahy v žiadosti o úhradu. 
 
4.5. Konečná správa o projekte a žiadosť o úhradu sa musia predložiť Spoločnému sekretariátu 
do 90 kalendárnych dní po dátume ukončenia projektu, ako sa uvádza v Článku 2.2.    
 
4.6. Jazykom každej správy je angličtina. Formy a nástroje správy, žiadosti o úhradu 
a vyhlásenie o validácii výdavkov sú uvedené v programe a sú povinné. Hlavný príjemca musí 
dokončiť a predložiť správy a žiadosti o úhradu v súlade s Príručkou hlavného príjemcu.  
 
4.7. Žiadosť o úhradu predložená hlavným príjemcom musí obsahovať iba validované výdavky 
a musí byť podporená vyhlásením o validácii výdavkov, ktoré vystavia určené kontrolné 
orgány. Z tohto dôvodu má každý partner povinnosť, aby zabezpečil, že výdavky skontroluje 
a validuje kontrolór zo štátu, na územní ktorého sa nachádza, predtým ako sa predloží žiadosť 
o úhradu.  
 
4.8. Hlavný príjemca zabezpečí, že výdavky predložené partnermi projektu boli vynaložené 
z dôvodu realizácie projektu a že sa zhodujú s činnosťami schválenými partnermi projektu ako 
sa uvádza v Prílohe I. 
 
4.9. V súlade s bodom 2 (d) Článku 13 Nariadenia ETC (o európskej územnej spolupráci) 
zabezpečí hlavný príjemca, že výdavky uvádzané každým príjemcom budú validované určeným 
kontrolným orgánom. Určené kontrolné orgány a základ pre požiadavky národnej kontrolnej 
úrovne pre oba členské štáty sú k dispozícii v Príručke o oprávnených výdavkoch. 
 
4.10. V prípade, ak sa neprijmú Vyhlásenia o validácii výdavkov od každého príjemcu za dané 
obdobia, za ktoré sa podáva správa, hlavný príjemca predloží žiadosť o úhradu na základe 
dostupných Vyhlásení o validácii výdavkov do uzávierky podania správy. Výdavky partnerov 
projektu, ktoré neboli predložené na validáciu v danom období podania správy do uzávierky sa 
môžu vyžadovať iba do budúcej uzávierky podania správy za dotknuté obdobie podania správy 
s výnimkou nákladov na prípravu. Náklady na prípravy sa môžu vyžadovať iba v prvom období 
podania správy. V iných prípadov je potrebné rozhodnutie Monitorovacieho výboru.  
 
4.11. Hlavný príjemca predloží žiadosť o úhradu v eurách na základe Vyhlásení o validácii 
výdavkov vydaných v eurách určenými kontrolnými úradmi partnerov projektu.  
 
4.12. Partneri projektu z členských štátov, ktoré neprijali euro ako svoju menu, prepočítajú 
sumy výdavkov na euro v zozname faktúr, ktoré boli v národnej / alebo inej mene pred  
predložením na validáciu zodpovednému kontrolnému úradu členského štátu. Výdavky sa 
prepočítajú na euro, použije sa platný mesačný zúčtovací výmenný kurz1 Európskej komisie 
v mesiaci, počas ktorého sa tieto výdavky prvýkrát predložili v danom období, v ktorom 
partneri projektu podali správa na validáciu kontrolnému úradu.   
 
4.13. Riziko výmenného kurzu znáša hlavný príjemca alebo príjemca, ktorého sa to týka. 
 
4.14. Hlavný príjemca požiada o úhradu z príspevku EÚ na základe nasledovnej tabuľky:  
 
 ______________________________ 
1 Mesačné výmenné kurzy Európskej komisie sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie: 
http://ec.europa.eu/budget/congtracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm  
 



 Obdobie správy Uzávierka na podanie 
správ o projekte a žiadostí 
o úhradu  
 

Prognóza naznačujúca 
výdavky z príspevku 
ERDF (Európskeho 
fondu regionálneho 
rozvoja) 

1 01/11/2020 – 28/02/2021 29/05/2021 1 455,00 
2 01/03/2021 – 30/06/2021 28/09/2021 155 550,00 
3 01/07/2021 – 31/10/2021 29/01/2022 77 571,00 
4 01/11/2021 – 28/02/2022 29/05/2022 1 071,00 
5 01/03/2022 – 30/06/2022 28/09/2022 1 071,00 
6 01/07/2022 – 31/10/2022 29/01/2023 103 292,00 

Celkom  340 000,00 
 
4.15. Hlavný príjemca má možnosť odchýliť sa od naznačených prognóz výdavkoch, berúc do 
úvahy, že  v prípade „n+3“ zrušenia záväzku vyplývajúce z nevyčerpania sumy v porovnaní 
s prognózou výdavkov má Riadiaci úrad oprávnenie zrušiť záväzok projektu znížením 
pôvodného rozpočtu na projekt a zodpovedajúci príspevok EÚ. 
 
4.16. V prípade zrušenia záväzku v súvislosti s projektom bude Riadiaci úrad iniciovať zmenu 
súčasnej zmluvy. Zmena zmluvy v prípade zrušenia záväzku na úrovni projektu sa uskutoční 
vo forme rozhodnutia Riadiaceho úradu, ktorá bude oznámená hlavnému príjemcovi a ktorá sa 
stane súčasťou zmluvy. V prípade rozhodnutia o zrušení záväzku s ohľadom na projekt predloží 
hlavný príjemca prepracovaný rozpočet na formulári žiadosti odrážajúci zrušenie záväzku do 
dvoch týždňov od prijatia oznámenia Riadiaceho úradu. V prípade nedodržania uzávierky sa 
zrušenie záväzku uplatní proporcionálne na všetky rozpočtové položky.  
 
4.17. Hlavný príjemca predloží následné správy o projekte týkajúce sa typu projektov, 
dokazujúce udržanie výsledkov projektu. Podrobnosti o obsahu a predloženie následných správ 
o projekte sú upravené v Príručke príjemcu platnej pre danú výzvu na návrhy.  
 
4.18. Hlavný príjemca musí bezodkladne poskytnúť Spoločnému sekretariátu informácie 
o okolnostiach, ktoré oneskorujú, brzdia alebo znemožňujú realizáciu projektu, ako aj 
o okolnostiach, ktoré predstavujú zmenu podmienok úhrady a rámcov uvedených v súčasnej 
zmluve, alebo ktoré oprávňujú Riadiaci úrad na zredukovanie alebo vyžiadanie splátky 
príspevku EÚ úplne alebo čiastočne. Okamžité informácie sa takisto poskytnú v prípade, ak 
projekt nebol and nemôže byť úplne realizovaný vykonaním plánovaných činností a okrem toho 
výsledkov dosahujúcich minimálne 80% vyčísliteľných ukazovateľov výkonov, alebo ak sa 
projekt nemôže alebo nemohol realizovať v riadnom čase. V prípade, ak sa projekt nemôže 
realizovať v súlade s časovým harmonogramom uvedeným v Prílohe I, ako aj v súlade 
s harmonogramom platby uvedeným v bode 13 aktuálneho článku, potom sa musí táto 
skutočnosť oznámiť prostredníctvom správy o projekte Spoločnému sekretariátu. Táto správa 
o nižších výdavkoch nevyníma možnosť n+3 v súvislosti so zrušením záväzku.   
 

(5) Článok 
Úhrada príspevku EÚ hlavnému prijímateľovi 

 
5.1. Úhrada príspevku EÚ hlavnému prijímateľovi sa začne iba po verifikácii a prijatí správy 
a jej príloh, žiadosti o úhradu a vyhláseniach o validácii výdavkov. 
 



5.2. Spoločný sekretariát môže požiadať hlavného príjemcu o skompletizovanie správy 
a o žiadosť o úhradu počas procesu verifikácie. Po druhej neúspešnej žiadosti/oznámení 
o kompletizáciu  sa môže správa a žiadosť o úhradu odmietnuť. Ak bude správa obsahovať 
neoprávnené výdavky Spoločný sekretariát je oprávnený poslať ju späť hlavnému príjemcovi, 
alebo začať postup o nečestnosti. V tomto prípade opätovne predloží hlavný príjemca žiadosť 
o úhradu Spoločnému sekretariátu. V prípade, ak bude konečná správa o projekte a žiadosť 
o úhradu odmietnutá, bude hlavný príjemca informovaný o možných/použitých sankciách 
(napr. zastavenie poslednej platby, vrátenie subvencie, odstúpenie od zmluvy). 
 
5.3. Po schválení konečnej správy o projekte začne Spoločný sekretariát finančnú uzávierku 
projektu, aby mohol vypočítať presnú sumu príspevku EÚ, ktorý sa má vyplatiť za projekt. 
Finančná uzávierka sa nemôže začať v prípade, ak nebudú ukončené iné procesy súvisiace 
s projektom, ako napríklad postupy s ohľadom na nepresnosti a náhrady. Projekt sa bude 
považovať za ukončený po poslednej platbe hlavnému príjemcovi. Hoci sa projekt považuje za 
ukončený, môžu sa vykonávať audity počas obdobia programu a/alebo v časovom rámci 
dohodnutom v Článku 140(1) CPR (podmienečnej vopred zaplatenej sadzbe) a podrobne 
uvedenej v Príručke príjemcu. Počas tohto obdobia sa môžu začať postupy s ohľadom na 
nepresnosti a splácania v súvislosti s projektom.  
 
5.4. Osvedčujúci úrad bude autorizovať úhradu príspevku EÚ. V prípade, ak bilancia príspevku 
EÚ v súvislosti s programom účtu jednej banky spracovaná osvedčujúcim úradom nepokrýva 
sumu, ktorá sa má uhradiť, pozastaví sa postup úhrady až kým sa prevod príspevku EÚ 
z Európskej komisie nepripíše na jediný bankový účet programu.   
 
5.5. Na prijatie úhrady príspevku EÚ a na prevody príspevku EÚ príjemcom si musí hlavný 
príjemca otvoriť samostatný bankový účet výhradne pre projekt. 
 
5.6. Príspevok EÚ bude uhradený výlučne v eurách a bude prevedený na nasledovný 
samostatný bankový účet projektu EÚ, ktorý uvedie hlavný príjemca:     
 
IBAN číslo účtu: SK68 8180 0000 0070 0065 4145 
SWIFT kód: SPSRSKBA 
Názov banky: ŠTÁTNA POKLADNICA 
Adresa banky: Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15 

 
5.7. Hlavný príjemca musí písomne oficiálne informovať Spoločný sekretariát v prípade zmeny 
samostatného bankového účtu projektu do 15 kalendárnych dní, alebo najneskôr pri predložení 
žiadosti o úhradu. Ak hlavný príjemca nebude riadne informovať Spoločný sekretariát 
o údajoch jeho samostatného bankového účtu, bude hlavný príjemca znášať všetky následky, 
vrátane následkov finančnej povahy.  
 
5.8. Hlavný príjemca je zodpovedný za prevod príspevku EÚ príjemcom podľa schválenej 
žiadosti o úhradu v časovom rámci dohodnutom v podpísanej zmluve o partnerstve a bez 
žiadnej zrážky, zadržania alebo ďalšieho špecifického poplatku zo súm ERDF (Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja), ktoré dostane. 
 
5.9. Bankové výpisy preukazujúce vedenie samostatného bankové účtu projektu a prevod 
finančných prostriedkov hlavného prijímateľa prijímateľom sa musí predložiť Spoločnému 
sekretariátu ako príloha k správam. Bankový výpis preukazujúci, že hlavný prijímateľ previedol 



príspevok EÚ schválený v konečnej správe o projekte prijímateľovi (prijímateľom) sa musí 
predložiť Spoločnému sekretariátu do 5 (piatich) pracovných dní od prevodu.  
 

6 (Článok) 
Dvojité financovanie  

 
6.1. Výdavky nebudú dvakrát financované žiadnymi inými európskymi a/alebo národnými 
finančnými prostriedkami. 
 

(7) Článok 
Zastupovanie partnerov projektu, ručenie a dodatočné povinnosti hlavného príjemcu 

 
7.1. Aby sa stanovili dohody pre vzťahy s príjemcami, hlavný príjemca je zodpovedný za 
uzatvorenie zmluvy o partnerstve s príjemcami. 
 
7.2. Hlavný príjemca predstavuje partnerstvo ako je definované v zmluve o partnerstve a je 
jediným priamym kontaktom medzi projektom a riadiacimi úradmi programu. Hlavný príjemca 
bude zodpovedný za zabezpečenie efektívnej realizácie celého projektu. V rámci tohto bude 
hlavný príjemca koordinovať realizáciu projektu v riadnom čase podľa ustanovení súčasnej 
zmluvy a národnej a európskej legislatívy a okrem iného sa zaväzuje: 
 

a) koordinovať začiatok projektu, ako sa uvádza v Článku 2.1; 
 

b) koordinovať realizáciu projektu podľa časového harmonogramu schválenom v súčasnej 
zmluve a v Prílohe I; 
 

c) garantovať bezchybný finančný manažment finančných prostriedkov pridelených na 
projekt, vrátane dohôd o vrátení súm vyplatených navyše; 
 

d) plniť požiadavky výkazníctva a zabezpečiť povinnosti inej dokumentácie; 
 

e) zabezpečiť, že výdavky predložené hlavným príjemcov a príjemcami boli vyplatené na 
účel realizácie projektu a zabezpečí, že sa zhodujú s činnosťami dohodnutými medzi 
členmi partnerstva a sú uvedené v Prílohe I; 
 

f) verifikovať, že výdavky predložené hlavným príjemcom a inými príjemcami boli 
validované určenými kontrolnými úradmi; 
 

g) zhromažďovať listiny a informácie od príjemcov, aby mohol predkladať správy 
o projekte a žiadosti o úhradu; 
 

h) dodržiavať nariadenia EÚ, ako sa uvádza v úvode súčasnej zmluvy, príslušnú národnú 
legislatívu v celom partnerstve so zvláštnym ohľadom na verejné obstarávanie, štátnu 
pomoc, ďalšie pravidlá o udržateľnom rozvoji a rovnakých príležitostiach; 
 

i) prevádzať príspevok EÚ po prijatí správne v rámci časového rámca dohodnutého 
v zmluve o partnerstve iným príjemcom a v plnej výške, žiadny špeciálny poplatok 
alebo iný poplatok, ktorý by znížil tieto sumy pre príjemcov sa nebude vyberať; 
v prípade nároku na zaplatenie od Riadiaceho úradu sa nemôže hlavný príjemca zbaviť 
dôvodu prevodu týchto finančných prostriedkov; 



j) viesť samostatné účtovníctvo pre účely realizácie projektu spôsobom, ktorý zabezpečí 
identifikáciu každej finančnej operácie v rámci projektu; 
 

k) zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu. 
 

7.3. Hlavný príjemca nesie zodpovednosť za činnosti ostatných príjemcov a subdodávateľov 
ako za svoje činnosti. 
 
7.4. Hlavný príjemca nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené tretím stranám v dôsledku 
jeho vlastných chýb počas realizácie projektu. Riadiaci úrad nemá žiadnu zodpovednosť za 
škody spôsobené tretím stranám v dôsledku plnenia zmluvy. 
 
7.5. Hlavný prijímateľ zodpovedá Riadiacemu úradu za to, že zabezpečí, aby si partneri 
projektu  plnili svoje záväzky v súlade s touto zmluvou.   
 

(8) Článok 
Pravidlá obstarávania 

 
8.1. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z  25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 
a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 a iných príslušných nariadení, projekty 
uzatvorené v súlade s programom musia zabezpečiť služby obstarávania, zásob (tovarov), 
vybavenia a prác v súlade s platnými národnými pravidlami o obstarávaní v závislosti na 
sídle/pobočke danej organizácie. 
 
8.2. Dokumenty, ktoré by sa mali predkladať na podporu validácie výdavkov v súvislosti 
s obstarávaním pod národnou hranicou sú uvedené v Príručke o oprávnených výdavkoch. 
 

(9) Článok 
Informácie a publicita 

 
9.1. Hlavný príjemca a všetci partneri projektu sa zaväzujú, že splnia opatrenia, ktoré sa týkajú 
informácií a  publicity uvedené v Sprievodcovi o vizualizácii projektov s cieľom propagácie 
skutočnosti, že spolufinancovanie sa poskytuje z príspevku EÚ, ktorý je dostupný v rámci  
program slovensko-maďarskej spolupráce Interreg V-A, okrem toho sa zaväzuje, že zabezpečí 
primeranú propagáciu projektu. 
 
9.2. Hlavný príjemca zabezpečí, že celá oficiálna komunikácia (napr. akýkoľvek oznam, 
publikácia, webová stránka alebo udalosť súvisiaca s projektom, vrátane konferencií alebo 
seminárov) bude uvádzať, že projekt získal financovanie z EÚ v rámci  programu slovensko-
maďarskej spolupráce Interreg V-A na základe nasledovných pokynov podrobne uvedených 
v Sprievodcovi o vizualizácii projektov. 
 
9.3. Akýkoľvek oznam alebo publikácia partnerov projektu, v akejkoľvek podobe alebo 
v akomkoľvek médiu musí uvádzať, že reflektuje pohľad autora a že Riadiaci úrad nie je 
zodpovedný za použitie, ktoré je informáciou uvedenou v nich.  
 
9.4. Riadiaci úrad / Spoločný sekretariát bude oprávnený publikovať v akejkoľvek podobe 
a v akomkoľvek médiu nasledovné informácie:   
 



a) názov a skratku projektu; 
 

b) názov a kontaktné údaje hlavného prijímateľa a prijímateľov; 
 

c) výšku subvencie a sadzbu spolufinancovania EÚ; 
 

d) účel príspevku EÚ (to znamená celkový cieľ projektu); 
 

e) geografickú poloha projektu; 
 

f) výsledky projektu, hodnotenia a obsah; 
 

g) iné informácie o projekte, ktoré sa budú považovať za relevantné. 
 

9.5. Hlavný prijímateľ zabezpečí vhodné prostriedky komunikácie medzi projektom 
a programom, vrátane: 
 

a) účasti podľa požiadavky na školeniach hlavného príjemcu, ktoré bude organizovať 
Spoločný sekretariát; 

 
b) účasti podľa požiadavky na iných akciách organizovaných inštitúciami riadenia 

programu s účelom prezentácie / diskusie / rozvoja / zdieľania výsledkov projektu 
a tvorby synergie s inými projektami a príslušnými organizáciami; 
 

c) poskytnutia viditeľného odkazu na webovej stránke projektu (ak to bude relevantné) 
v súvislosti s webovou stránkou programu – www.skhu.eu.  
 
 

(10) Článok 
Zmeny v zmluve a iné zmeny v projekte 

 
10.1. Hlavný príjemca musí požiadať o úpravu zmluvy v prípade podstatných zmien v projekte, 
ktoré sú nasledovné: 
 

a) zmeny v zložení partnerstva projektu (okrem právneho následníctva); 

 

b) podstatné zmeny v obsahu projektu (v dôsledku viac ako 20 percentnej odchýlky od 
ukazovateľa (ukazovateľov) kvantifikovaného výkonu ; 
 

c) zmeny v činnostiach projektu (buď uvedenie nových činností alebo nahradenie starých 
činností); 
 

d) finančný presun medzi kategóriami výdavkov presahujúci 20 percent ktorejkoľvek 
kategórie dotknutých nákladov a presahujúci 10 000,00 eur v rámci rozpočtu hlavného 
príjemcu alebo konkrétneho príjemcu;  
 



e) predĺženie trvania projektu. 
 

10.2. Úpravy projektu nemôžu ovplyvniť základný účel projektu schváleného Monitorovacím 
výborom. 

 

10.3. Akákoľvek žiadosť (okrem rozhodnutia o zrušení záväzku Riadiaceho úradu) o úpravu 
zmluvy musí byť odôvodnená a podaná hlavným prijímateľom Spoločnému sekretariátu 
v písomnej podobe podľa usmernenia v Príručke príjemcu. Spoločný sekretariát spracuje 
žiadosť o úpravu a predloží ju na schválenie Riadiacemu úradu alebo Monitorovaciemu výboru 
podľa druhu žiadanej úpravy. Hlavný príjemca môže byť kontaktovaný v prípade ďalšieho 
objasnenia podanej žiadosti o úpravu alebo zmenu v projekte, ak to bude nevyhnutné. Dodatok 
k zmluve musí byť podpísaný obidvoma účastníkmi podľa schválenia Riadiaceho úradu / 
Monitorovacieho výboru v súlade s Príručkou príjemcu. 

 

10.4 Rozpočtové presuny medzi hlavným príjemcom a inými príjemcami, ďalšie rozpočtové 
presuny medzi inými príjemcami nie sú povolené. 

 

10.5. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu posledného účastníka. Dátum, od 
ktorého budú zmeny obsiahnuté v dodatku účinné, bude výslovne identifikovaný v texte 
dodatku. 

 

10.6. Iné zmeny v projekte, ako sú uvedené v Článku 10.1. si nebudú vyžadovať úpravu 
zmluvy, ale hlavný príjemca musí oznámiť Spoločnému sekretariátu v písomnej podobe 
charakter a zdôvodnenie zmeny. Zmena bude schválená vtedy, keď dostane hlavný príjemca 
potvrdenie od Spoločného sekretariátu, že zmena projektu sa prijíma. Príklady týchto zmien sú 
nasledovné: 

 

a) zmeny adries, kontaktných údajov, štatutárneho zástupcu (zástupcov), kontaktnej osoby 
(osôb); 

 

b) zmeny bankových účtov hlavného príjemcu a iných príjemcov; 
 

c) zmeny v činnostiach projektu (presné vymedzenie/opis); 
 

d) zmeny v časovom pláne projektu (bez dopadu na celkové trvanie projektu); 
 

e) zmeny v položkách rozpočtu za predpokladu, že neovplyvňujú základný účel projektu 
schválený Monitorovacím výborom; a 
 



f) finančné presuny v rámci kategórií nákladov alebo medzi kategóriami nákladov, ktoré 
sa rovnajú alebo neprevyšujú 20 percent ktorejkoľvek kategórie výdavkov, alebo ktoré 
sa rovnajú alebo neprevyšujú 10 000,00 eur v rámci rozpočtu hlavného príjemcu alebo 
konkrétneho príjemcu; 
 

10.7. Podrobné pravidlá opisujúce každý prípad úpravy zmluvy alebo iné zmeny v projekte sú 
uvedené v Príručke príjemcu. 

 

10.8. Žiadosť o úpravu zmluvy a/alebo zmeny v súvislosti s rozpočtom hlavného príjemcu 
a iných príjemcov sa môžu podávať iba raz počas obdobia podávania správy o projekte. 

 

10.9. Limit na presun rozpočtu sa vypočíta z uzatvorenej pôvodnej zmluvy, preto sa akumulácia 
zmien počíta spoločne a podľa toho sa použijú pravidlá. Podľa povahy akékoľvek zvýšenie 
rozpočtu kategórie (kategórií) výdavkov na jednej strane vedie k zníženiu kategórie (kategórií) 
výdavkov na druhej strane, preto sa počítajú akékoľvek dotknuté kategórie výdavkov, ktoré sa 
týkajú tohto pravidla. Všetky označené zmeny v projekte musia dodržať pravidlá výzvy na 
návrhy a Príručku žiadateľa, ako aj Sprievodcu oprávnených výdavkov, napr. to znamená, že 
limit na určitý druh výdavkov sa uviedol v Sprievodcovi oprávnených výdavkov, oznámená 
(začatá) zmena musí takisto dodržať tento limit. 

 

(11) Článok 
Postúpenie práva, právne nástupníctvo 

 
11.1. Riadiaci úrad je kedykoľvek oprávnený postúpiť svoje práva podľa súčasnej zmluvy. 
V prípade postúpenia práva bude Riadiaci úrad bezodkladne informovať hlavného príjemcu. 
 
11.2. Hlavný príjemca môže postúpiť všetky, alebo časť svojich povinností a práv podľa 
súčasnej zmluvy iba po predchádzajúcom rozhodnutí Monitorovacieho výboru a písomnom 
súhlase Riadiaceho úradu. 
 
11.3. V prípade právneho nástupníctva sú účastníci povinní previesť všetky povinnosti podľa 
súčasnej zmluvy na právneho nástupcu. Účastníci sa budú vopred navzájom informovať 
o akejkoľvek zmene. V prípade právneho nástupníctva ovplyvňujúceho hlavného príjemcu 
alebo príjemcu to vopred oznámi hlavný príjemca Spoločnému sekretariátu. V prípade 
právneho nástupníctva – pretože sa všetky povinnosti podľa súčasnej zmluvy prevádzajú na 
právneho nástupcu – z tohto dôvodu sa nebude upravovať zmluva. 
 

(12) Článok 
Audítorské práva  

 
12.1. Zodpovedné audítorské orgány EÚ a v rámci ich zodpovednosti audítorské orgány 
členských štátov, ako aj Audítorský úrad, Riadiaci úrad, Spoločný sekretariát a Autorizovaný 
orgán programu sú oprávnení kontrolovať riadne používanie finančných prostriedkov hlavným 
príjemcom a príjemcami, alebo zabezpečiť vykonanie auditu oprávnenými osobami.  
 



12.2. Hlavný príjemca vyhotoví všetky dokumenty potrebné pre audit, poskytne nevyhnutné 
informácie a sprístupní svoje podnikateľské priestory. Hlavný príjemca je povinný uchovať 
všetky spisy pre účely auditu, dokumenty a údaje o projekte minimálne do obdobia, ktoré sa 
uvádza v Článku 140(1) CPR (sadzba podmienečného platenia vopred) a podrobne v Príručke 
príjemcu. Dokumenty, ktoré sa majú uchovať, sú uvedené v Prílohe III. 
 
12.3. Určené kontrolné orgány majú právo ihneď vykonať kontroly ako súčasť verifikačných 
činností, zatiaľ čo Spoločný sekretariát a Riadiaci úrad majú právo vykonávať monitorovacie 
návštevy, aby mohli skontrolovať napredovanie projektu z profesionálneho hľadiska 
v priestoroch hlavného príjemcu a príjemcov. 
 
12.4. Hlavný príjemca je povinný garantovať plnenie vyššie uvedených povinností aj 
v súvislosti so všetkými ostatnými príjemcami. 
 
12.5. Dodržiavanie odporúčaní prijatých po audite musia zabezpečiť partneri projektu, inak má 
Riadiaci úrad právo vypovedať zmluvu. 
 

(13) Článok 
Nezrovnalosti 

 
13.1. Riadiaci úrad bude mať nulovú toleranciu ku všetkých podozrivým prípadom podvodu 
a vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabránil a napravil takéto prípady. V prípade, ak sa 
zistí nezrovnalosť a ak sa o nej rozhodne počas realizácie projektu vyhradzuje si Riadiaci úrad 
právo vrátenia celého príspevku EÚ alebo jeho časti od prijímateľa a má právo znížiť sumu 
udeleného príspevku EÚ. V prípade, ak dôjde k nezrovnalosti vykoná Riadiaci úrad všetky 
nevyhnutné opatrenia na elimináciu, alebo na zníženie dôsledkov na realizáciu projektu. 
 
13.2. Na základe vyššie uvedeného je hlavný príjemca stále zodpovedný za zabezpečenie 
vrátenia príspevku EÚ, ktorý bol neoprávnene vyplatený na projekt, dokonca aj vtedy, ak sa 
nezrovnalosti dopustil jeden z iných príjemcov. 
 
13.3. Ak sa iný príjemca dopustí nezrovnalosti, hlavný príjemca – po prijatí oznámenia 
o vrátení platby – je povinný žiadať sumu od dotknutého príjemcu, ktorá bola neoprávnene 
vyplatená a vrátiť ju Riadiacemu úradu v rámci uzávierky na vrátenie platby uvedenej v Článku 
14.2. Hlavný príjemca uplatní náležitú starostlivosť, aby zabezpečiť vrátenie platby. 
 
13.4. Ak sa hlavnému príjemcovi nepodarí zabezpečiť vrátenie platby príjemcu / príjemcov do 
5 kalendárnych dní od konca stanovenej uzávierky bude musieť hlavný príjemca informovať 
Spoločný sekretariát a bude musieť poslať dôkaz o krokoch, ktoré hlavný príjemca podnikol 
voči príjemcovi / príjemcom. 
 
13.5. Ak sa neoprávnene vyplatená suma nevrátila kvôli nedbanlivosti hlavného príjemcu, 
zostáva hlavný príjemca zodpovedný za vrátenie platby. 
 

 
(14) Článok 

Právo odstúpenia – vrátenie platby – pozastavenie náhrady 
 

14.1. Riadiaci úrad má právo odstúpiť od súčasnej zmluvy a žiadať o vrátenie celej platby alebo 
jej časti z príspevku EÚ, ak: 



 
a) získal hlavný príjemca príspevok EÚ prostredníctvom nepravdivých alebo neúplných 

vyhlásení pre orgány/funkcionárov Európskej komisie, Riadiaci úrad alebo iné 
inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na realizácii programu; alebo, ak 

 
b) predpoklad na schválenie projektu už nie je aktuálny, konkrétne, ak rezignuje na projekt 

povinný cezhraničný príjemca a nie je nahradený v súlade s ustanoveniami Článku 10; 
alebo, ak 
 

c) už nie je platná zmluva o partnerstve uzatvorená medzi partnermi projektu; alebo, ak 
 

d) sa hlavný príjemca stane nesolventným alebo podlieha konkurznému konaniu; alebo, ak  
 

e) sa hlavný príjemca obviní zo skresľovania poskytovaných informácií, ktoré vyžaduje 
Riadiaci úrad, alebo ak neposkytne žiadané informácie; alebo, ak  
 

f) v prípade identifikovaných nezrovnalostí; alebo, ak 
 

g) hlavný príjemca nesplní podmienku alebo povinnosť vyplývajúcu zo súčasnej zmluvy, 
konkrétne, ak 
 

h) hlavný príjemca nepredloží správu o projekte a žiadosť o úhradu v rámci uzávierky na 
podanie správy; 
 

i) hlavný príjemca opakovane nepredloží následné správy o projekte, ak je to relevantné; 
alebo, ak 
 

j) hlavný príjemca nezachová výsledky projektu, ako sa uvádza v Článku 15; alebo, ak 
 

k) sa projekt nerealizoval, alebo sa nemôže úplne realizovať vykonaním plánovaných 
činností a výsledkov dosiahnutím minimálne 80 percent ukazovateľov vyčísliteľných 
výkonov, alebo ak sa projekt nemôže alebo nemohol realizovať v riadnom čase; alebo, 
ak 
 

l) boli porušené nariadenia EÚ a národné právo (vrátane ustanovení, ktoré sa týkajú 
pravidiel verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci, pravidiel publicity, pravidiel 
ochrany životného prostredia a pravidiel o rovnosti príležitostí); alebo, ak  
 

m) hlavný príjemca zdržiaval, alebo bránil auditu projektu, alebo neuchoval dokumentáciu 
projektu, ako sa uvádza v Článku 12; alebo, ak 
 



n) sa pridelený príspevok EÚ čiastočne alebo úplne zneužil na iné účely ako bolo 
odsúhlasené; alebo ak 
 

o) nebolo možné verifikovať, či je záverečná správa o projekte správna a tak sa nemôže 
verifikovať oprávnenosť financovania projektu z programu. 
 

14.2. Ak pošle Riadiaci úrad žiadosť o vrátenie platby na sumu príspevku EÚ neoprávnene 
vyplatenú a započítateľný úrok, bude hlavný príjemca povinný zabezpečiť vrátenie platieb od 
dotknutých príjemcov a bude musieť vrátiť sumu, ktorú uvádza Riadiaci úrad pred dátumom 
splatnosti. Vrátenie platby hlavným príjemcom je splatné do dvoch mesiacov po dátume prijatia 
žiadosti o vrátenie platby. Úroková sadzba bude jeden a pol percentuálnych bodov nad sadzbou, 
ktorú používa Európska centrálna banka pri jej hlavných refinančných operáciách v deň žiadosti 
o vrátenie platby. 
 
14.3. Riadiaci úrad má právo získať späť sumy uvedené v žiadosti o vrátenie platby ich 
odpočítaním zo žiadosti o úhradu predloženú hlavným príjemcom. 
 
14.4. V prípade oneskorenia pri vrátení platby bude suma, ktorá sa má vrátiť podliehať úroku 
z oneskorenej platby so začiatkom v deň splatnosti a ukončením aktuálnym dňom vrátenia 
platby. Úroková sadzba pri oneskorenej platbe bude jeden a pol percentuálnych bodov nad 
sadzbou, ktorú používa Európska centrálna banka pri jej hlavných refinančných operáciách 
v deň žiadosti o vrátenie platby. 
 
14.5. Ak si bude Riadiaci úrad uplatňovať svoje právo odstúpenia, vyrovnanie zo strany 
hlavného príjemcu bude vylúčené, ak jeho nároky nebudú nesporné alebo uznané 
deklaratórnym rozsudkom. 
 
14.6. Hlavný príjemca má právo uplatniť si právo odstúpenia, ak sa realizácia projektu stane 
nemožnou kvôli okolnostiam nezávislých od hlavného príjemcu, vrátane výskytu vyššej moci. 
V tomto prípade zaplatí hlavný príjemca celú sumu príspevku EÚ uhradenú s účtovateľným 
úrokom do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia Riadiaceho úradu o odstúpení od zmluvy. 
Úroková sadzba bude sadzbou, ktorú používa Európska centrálna banka pri jej hlavných 
refinančných operáciách v deň oznámenia Riadiaceho úradu o odstúpení od zmluvy. 
 
14.7. Riadiaci úrad môže rozhodnúť o pozastavení úhrady z príspevku EÚ, ak sa nebudú 
členskými štátmi dodržiavať ustanovenia Memoranda o porozumení. Hlavný príjemca bude 
o pozastavení informovaný. 
 
14.8. V prípade spozorovania a/alebo výhrad vznesených Komisiou systému riadenia 
a kontroly slovensko-maďarského programu Interreg V-A, alebo v prípade zistenej systémovej 
chyby bude mať Riadiaci úrad právo dočasne zadržať platby konkrétnemu partnerovi projektu 
a projektu ako celku. Pozastavenie (pozastavenia) platby budú zrušené akonáhle pozorovania 
a/alebo výhrady vznesené Komisiou budú stiahnuté a Riadiaci úrad dostane dostatočné dôkazy 
o vyriešení zistenej systémovej chyby (chýb). V prípade, ak Európska komisia prijme 
rozhodnutie o prerušení, alebo úplnom zastavení finančných prostriedkov bude môcť Riadiaci 
úrad ukončiť zmluvu. 
 
 
 



 
 

(15) Článok 
Vlastníctvo/používanie výsledkov, vygenerovaný výnos 

 
15.1. Projekt si ponecháva príspevok EÚ iba, ak v priebehu piatich rokov od poslednej 
finančnej platby hlavnému príjemcovi – s výnimkou, ak pravidlá štátnej pomocí poskytujú 
odlišné obdobie -  nepodstúpi podstatnú úpravu, ako napríklad; 
 

a) skončenie alebo premiestnenie produktívnej činnosti mimo územie projektu; 
 

b) zmenu vlastníctva predmetu infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo verejnej 
inštitúcii nezákonnú výhodu; 
 

c) podstatnú zmenu ovplyvňujúcu jeho povahu, ciele alebo realizáciu podmienok, ktoré by 
viedli k podkopaniu jeho pôvodných cieľov. 
 

15.2. Vlastníctvo, právny titul a práva priemyselného a duševného vlastníctva výsledkov 
projektu, správy a iné súvisiace dokumenty sa zveria partnerom projektu. Leasing, 
odovzdanie/predaj alebo prevod práv na používanie výsledkov projektu je možné iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Riadiaceho úradu a iba v prípade, ak všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce zo súčasnej zmluvy a spojené s predmetom záležitosti budú 
prevedené na nového účastníka. 
 
15.3. Používanie výsledkov projektu môže kontrolovať Riadiac úrad / Spoločný sekretariát. 
Rozsiahlu publicitu výsledkov zabezpečí hlavný príjemca, aby ich mohol sprístupniť verejnosti. 
 
15.4. Hlavný príjemca a Riadiaci úrad nájdu spoločné dohody v prípadoch práv duševného 
vlastníctva (ako napríklad údaje získané pre projekt, ktoré nepatria verejnej doméne), ktoré 
existujú. 
 
15.5. Pri projektoch, ktoré vypočítali očakávané čisté výnosy v súlade s Článkom 61 (3) CPR 
počas obdobia žiadosti a zahrnutými v súvisiacej sume v žiadosti, príspevok ERDF 
(európskeho fondu regionálneho rozvoja) je už určený s protiplnením k vytvoreným čistým 
výnosom. Ak sa výnosy súvisiace s projektom objavia pri projektoch, kde sa výnosy 
nepredvídali, preto neboli odpočítané v štádiu žiadosti, znižuje sa základ pre spolufinancovanie 
a kontrolór to musí  odpočítať z celkových výdavkov počas fázy realizácie. Tam, kde nie je 
objektívne možné určiť vopred výnosy, ktoré vzniknú po realizácii projektu, čisté výnosy 
vytvorené do troch rokov od ukončenia projektu, alebo do uzávierky na podanie dokumentov 
na uzatvorenie programu, podľa toho čo bude skôr, sa musia oznámiť Riadiacemu úradu / 
Spoločnému sekretariátu. Zodpovedajúci príspevok ERDF (európskeho fondu regionálneho 
rozvoja) sa musí buď odpočítať z poslednej splátky na projekt, alebo sa musí vyplatiť 
Riadiacemu úradu. 
 

16 (Článok) 
Vyššia moc 

 



16.1. Vyššia moc je akákoľvek externá udalosť, nepredvídateľná, absolútne nezlomná 
a neodvrátiteľná, ktorá sa vyskytne po uzatvorení súčasnej zmluvy a ktorá bráni vykonaniu tejto 
celej zmluvy alebo jej časti. Uvažuje sa o týchto prípadoch vyššej moci: vojny, prírodné 
katastrofy, všeobecné štrajky, povstania, vzbury, epidémie, zemetrasenia, záplavy a iné 
podobné udalosti, ktoré sa nemôžu prisudzovať žiadnemu účastníkovi zmluvy. Vyššia moc, 
definovaná podľa zákona, zbavuje strany viny v prípade úplného alebo čiastočného neplnenia 
povinností podľa zmluvy, ak je v platnosti vyššia moc a iba ak o tom bola druhá strana riadne 
informovaná. Za vyššiu moc sa nepovažuje udalosť podobná udalostiam vyššie uvedeným, 
ktorá bez vytvorenia nemožnosti výkonu sťažuje výkon povinností pre jednu zo strán. 
 
16.2. Účastníci vykonajú všetky opatrenia, ktoré majú k dispozícii, aby obmedzili následky 
vyššej moci. 
 
16.3. Plnenie zmluvy môže byť pozastavené z dôvodu vyššej moci počas celého obdobia jej 
pôsobenia. 
 
16.4. V prípade, ak bude musieť byť z tohto dôvodu zmluva pozastavená na obdobie dlhšie ako 
3 (tri) mesiace bude mať Riadiaci úrad právo rozhodnúť o pokračovaní / úprave / ukončení 
zmluvy. 
 

(17) Článok 
Záverečné ustanovenia 

 
17.1. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie súčasnej zmluvy úplne alebo čiastočne neúčinné, 
zostávajúce ustanovenia zostávajú pre účastníkov záväzné. Účastníci zmluvy sa zaväzujú 
nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením, ktoré bude čo najbližšie k účelu 
neúčinného ustanovenia. 
 
17.2. Zmeny a dodatky k súčasnej zmluve musia byť v písomnej podobe. 
 
17.3. Celá korešpondencia s Riadiacim úradom / Spoločným sekretariátom podľa súčasnej 
zmluvy musí byť v anglickom jazyku a musí sa poslať na nasledovnú adresu: 
 
SKHU Spoločný sekretariát 
Szép utca 2 
1053 Budapešť, Maďarsko 
 
17.4. Celá korešpondencia s hlavným príjemcom podľa súčasnej zmluvy musí byť v anglickom 
jazyku a musí sa poslať na nasledovnú adresu: 
 
Adresa hlavného príjemcu: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, Slovensko 
Meno kontaktnej osoby: MUDr. Karol Hajnovič 
E-mailové adresa: Karol.hajnovic@nspnz.sk  
Telefónne a faxové číslo: +421356912315 
 
17.5. Súčasná zmluva sa uzatvára v anglickom jazyku. V prípade prekladu súčasnej zmluvy a 
jej príloh do iného jazyka, bude rozhodujúca anglická verzia. 



 
17.6. Prílohy k tejto zmluve sú záväzné a tvoria neodlučiteľnú súčasť zmluvy. 
 
17.7. Súčasná zmluva sa riadi maďarskými zákonmi a všetky záležitosti, ktoré neupravuje táto 
zmluva podliehajú právnemu výkladu uvedenému v maďarskom Občianskom zákonníku 
(Zákon V. z roku 2013). V prípade odlišností, ktoré sa neriadia súčasnou zmluvou, súhlasia 
účastníci s tým, že budú hľadať priateľské a vzájomne akceptovateľné riešenie. Ak sa to 
účastníkom nepodarí, všetky spory vznikajúce v súvislosti so zmluvou sa urovnajú na 
Centrálnom okresnom súde v Pešti.   
 
17.8. Súčasná zmluva sa podpisuje v troch originálnych exemplároch, jeden si ponechá hlavný 
príjemca a dva originálne exempláre sa vrátia Spoločnému sekretariátu (z nich Spoločný 
sekretariát pošle jeden exemplár Riadiacemu úradu) 
 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu posledného z dvoch účastníkov. 
 
17.9. Ak sa poskytuje pomoc de minimis v rámci tejto zmluvy, posledný účastník, ktorý 
podpisuje túto zmluvu, pošle naskenovanú kópiu podpísanej zmluvy Společnému sekretariátu 
do 24 hodín od nadobudnutia platnosti.   
 
17.10. Súčasná zmluva zostane v platnosti kým hlavný príjemca vykoná v plnej miere svoje 
záväzky vyplývajúce zo zmluvy voči Riadiacemu úradu, to znamená kým sa všetky povinnosti 
spojené s financovaním EÚ budú môcť vyžadovať. 
 

Miesto a dátum: Miesto a dátum: 
 
 

Hlavný príjemca  
zastúpený  

 
 

Riadiaci úrad 
zastúpený  

 
 
 
 
 

.............................................. 

Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym 
znakom a textom: Ministerstvo 

zahraničných vecí a obchodu Maďarska 
 

nečitateľný podpis 
.............................................. 

Bc. JUDr. Marián Viskup 
Riaditeľ  

 

Nikoletta Horváth 
Zástupkyňa riaditeľa Riadiaceho úradu  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prílohy k zmluve  
 

I. Zjednodušený formulár žiadosti2 / samostatné listiny odsúhlasené s hlavným 
príjemcom počas uzavretia zmluvy 

 

II. Partnerská zmluva podpísaná každým partnerom projektu 
 

III. Zoznam listín, ktoré sa majú uchovať 
 

IV. Príslušný projekt špecifických pravidiel štátnej pomoci     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 



2 Úplný obsah finalizovaného formulára žiadosti je dostupný v elektronickej podobe v rámci monitorovacieho 
systému.  

Príloha I 
 

Zjednodušený formulár žiadosti3 / samostatné listiny odsúhlasené s hlavným príjemcom počas 
uzavretia zmluvy 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 



3 Úplný obsah finalizovaného formulára žiadosti je dostupný v elektronickej podobe v rámci monitorovacieho 
systému.  

Príloha II 
 

Partnerská zmluva podpísaná každým partnerom projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha III 
 

Zoznam listín, ktoré sa majú uchovať 
 

 
1. Formulár žiadosti 
2. List z Riadiaceho úradu oznamujúci udelenie subvencie 
3. Zmluva (a jej dodatky) 
4. Partnerská zmluva (a jej dodatky) 
5. Správy prijímateľov 
6. Vyhlásenia o validácii výdavkov 
7. Správy (to znamená správy o projekte, konečná správa o projekte, následné správy 

o projektoch)  
8. Žiadosti o úhradu 
9. Každá faktúra a účtovný doklad o preukaznej hodnote súvisiacej s výdavkami na 

projekt (originály sa uchovajú v priestoroch dotknutých partnerov projektu) 
10. Všetky podporné dokumenty súvisiace s výdavkami na projekt (napr. výplatné pásky, 

bankové výpisy, dokumenty verejného obstarávania, atď.) sa uchovajú v priestoroch 
dotknutých partnerov projektu 

11. Všetky výstupy projektu (všetok materiál vyprodukovaný počas obdobia projektu) 
12. Ak je to relevantné, dokumentácia súvisiaca s náhodnými kontrolami kontrolných 

orgánov (uchová sa v priestoroch dotknutých partnerov projektu) 
13. Ak je to relevantné, dokumentácia monitorovacích návštev Spoločného sekretariátu / 

Riadiaceho úradu 
14. Ak je to relevantné, audítorské správy 
15.  Ak je to relevantné, národné zmluvy o spolufinancovaní hlavného príjemcu / 

príjemcov a súvisiace dokumenty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha IV 
 

Príslušný projekt špecifických pravidiel štátnej pomoci pre partnerov 
projektu 

 

Neuvádza sa. 
 


