
Reg. č.: 133/2019/OPB 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU 

Táto Zmluva o poskytnutí grantu je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi: 

Národnou agentúrou 

 názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

 IČO: 00002801 

 DIČ: 2020877749 

 IČ DPH: SK 2020877749 

 konajúca: Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka 

 (ďalej len ,,Národná agentúra“) 

a 

Prijímateľom 

 názov/obchodné meno: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 

 sídlo: Tomášikova 22, 821 02 Bratislava 

 IČO: 35946024 

 DIČ: 2022036599 

 IČ DPH: SK 2022036599 

konajúci: JUDr. Vladimír Švigár, predseda predstavenstva; Ing. Anton Masár, 

podpredseda predstavenstva; Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva; Ing. Tomáš Klein, 

člen predstavenstva 

 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

č. 4649/B 

(ďalej len ,,Prijímateľ“) 

 

(Národná agentúra a Prijímateľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej aj ako ,,Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo ,,Zmluvná strana“) 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Táto Zmluva o poskytnutí grantu (ďalej len ,,zmluva“) upravuje vzájomné práva 

a povinnosti medzi Národnou agentúrou a Prijímateľom pri poskytnutí a použití Grantu 

v rámci Programu Bohunice. 

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Národnou agentúrou a Prijímateľom sa riadia touto 

zmluvou ako aj: 

a. všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, 

b. priamo aplikovateľnými právnymi predpismi Európskej únie zverejnenými 

v Úradnom vestníku EÚ, 
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c. Dohodou o delegovaní, vrátane všetkých dodatkov, ktorá je uzatvorená medzi 

Národnou agentúrou a Komisiou zo dňa 10.08.2016 a zverejnená v centrálnom 

registri zmlúv, 

d. Systémom implementácie pre Program Bohunice v aktuálnej verzii, ktorá je 

zverejnená na webovom sídle Národnej agentúry. V prípade rozdielnej úpravy 

v tejto zmluve a v Systéme implementácie pre Program Bohunice, má prednosť 

úprava obsiahnutá v tejto zmluve, 

e. usmerneniami Národnej agentúry, ktoré sú určené Prijímateľovi v rámci 

Programu Bohunice, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Národnej agentúry. 

(ďalej spolu aj ako ,,Právne dokumenty“) 

3. S výnimkou odseku 4 tohto článku a kde kontext vyžaduje inak: 

a. pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo 

všeobecne záväzných právnych predpisoch, v právnych predpisoch a aktoch 

Európskej únie, v Systéme implementácie pre Program Bohunice 

a v usmerneniach Národnej agentúry majú taký istý význam, keď sú použité 

v zmluve; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená 

v zmluve; 

b. pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej 

zmluve, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom 

gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným 

písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

c. slová uvedené: 

1. iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

2. v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

3. iba ako osoby zahŕňa podnikateľské subjekty a spoločnosti a 

naopak;  

d. akýkoľvek odkaz na právne akty EÚ, právne predpisy SR, Systém 

implementácie Programu Bohunice a usmernenia Národnej agentúry, odkazuje 

aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. použije sa vždy v platnom znení; 

e. nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť zmluvy a nemajú význam pri výklade 

tejto zmluvy. 

4. Na účely tejto zmluvy sa okrem významu pojmov určených podľa výkladových 

pravidiel uvedených v odseku 3 tohto článku zavádzajú nasledovné pojmy: 

 

Bezodkladne – bez akéhokoľvek časového odkladu, najneskôr však do 3 pracovných 

dní, ak nie je uvedené inak; 

 

Grant – predstavuje finančné prostriedky zo zdrojov EU poskytnutých Prijímateľovi 

na základe zmluvy na účely realizácie Projektu; 

 

Komisia – znamená Európsku komisiu; 
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Jadrové zariadenie – má význam uvedený v § 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom 

využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

 

Nezrovnalosť – je v súlade s Nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. 

decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, akékoľvek 

porušenie ustanovenia práva Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia 

hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného 

rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo 

stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Európskej 

únie alebo neoprávnenou výdajovou položkou; 

 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle 

od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 

predvídala. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, 

pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany 

nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, 

či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka 

a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ sa nepovažuje plynutie 

lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ; 

 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely tejto zmluvy zahŕňajú primárne 

pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy, doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám, dohody o pristúpení k EÚ ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ 

(nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, 

z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

 

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade s touto zmluvou, právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, Systémom implementácie pre Program Bohunice 

a usmerneniami Národnej agentúry; 

 

Realizácia činností Projektu – vzťahuje sa na fyzickú realizáciu činností Projektu, 

ktoré sú oprávnené v súlade s touto zmluvou. Ak sa v texte zmluvy používa pojem 

ukončenie realizácie činností Projektu, vzťahuje sa na ukončenie fyzickej realizácie 

činností, nezahŕňajúc čas potrebný na finančné vysporiadanie; 

 

Realizácia Projektu trvá od účinnosti tejto zmluvy až do Ukončenia Projektu. Za 

realizáciu Projektu je zodpovedný Prijímateľ, pričom jednotlivé činnosti môžu byť 

vykonávané Prijímateľom prostredníctvom vlastných výkonov/nákladov a/alebo 

Dodávateľom. Platí zásada, že jeden Projekt zodpovedá rozsahu činností definovaných 

jednou schválenou Projektovou dokumentáciou. 
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Systém implementácie pre Program Bohunice alebo SiPB – metodický dokument 

obsahujúci postupy týkajúce sa riadenia a kontroly poskytovania finančných 

prostriedkov z Programu Bohunice, ktorý ďalej definuje jednotlivé subjekty zapojené 

do procesu implementácie, ich postavenie, práva a povinnosti, stanovuje základné 

postupy, pravidlá, princípy kontroly a zabezpečenia transparentného, hospodárneho, 

efektívneho, účelného a účinného využitia zdrojov Programu Bohunice určených na 

Projekty vyraďovania Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (ďalej len „JE V1“) 

a s tým súvisiace technické zabezpečenie implementácie zo strany Národnej agentúry;  

 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 

ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, 

že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 

v tejto zmluve rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných 

strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ 

ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich 

zmluva uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom 

poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych 

predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného 

práva; 

 

Ukončenie Projektu – nastane v deň, kedy všetky činnosti v rámci Projektu boli 

fyzicky zrealizované, boli splnené všetky míľniky a došlo k finančnému vysporiadaniu 

platieb medzi Národnou agentúrou a Prijímateľom, pričom Ukončenie Projektu musí za 

každých okolností nastať najneskôr k 31.12.2026; 

 

Včas - konanie v súlade so schváleným časovým harmonogramom realizácie Projektu 

a konečným termínom na realizáciu Projektu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy;  

Vyzvanie - východiskový metodický a odborný dokument vydaný zo strany Národnej 

agentúry a určený pre Prijímateľa, na základe ktorého vypracoval a predložil Žiadosť 

o poskytnutie grantu. Určujúcim Vyzvaním pre Zmluvné strany je Vyzvanie, ktorého 

kód je uvedený v článku 2 ods. 1. tejto zmluvy; 

 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek dokumentu, ktorým je Prijímateľ 

viazaný podľa zmluvy, ak je uskutočnené na webovom sídle Národnej agentúry alebo 

akékoľvek iné zverejnenie (napr. v zbierke zákonov Slovenskej republiky, v Úradnom 

vestníku EÚ) tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto dokumentom, z ktorého pre 

neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho 

obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho 

okamihu, od ktorého Zverejnený dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie 

konkrétneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. 

Národná agentúra bezodkladne oznámi Prijímateľovi zverejnenie takých dokumentov, 

ktoré je uskutočnené na webovom sídle Národnej agentúry, pričom v ostatných 
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prípadoch nie je povinná osobitne Prijímateľa upozorňovať. Pojem Zverejnenie sa 

vzhľadom na kontext môže v  zmluve používať vo forme podstatného mena, prídavného 

mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie 

uvedený význam; 

 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad vypracovaný 

Národnou agentúrou, na základe ktorého má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné 

prostriedky na stanovené bankové účty. 

 

Článok 2 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Národnou 

agentúrou a Prijímateľom pri poskytnutí Grantu zo strany Národnej agentúry 

Prijímateľovi na realizáciu Projektu, vo vzťahu ku ktorému Prijímateľovi bolo doručené 

oznámenie Národnej agentúry o pridelení Grantu: 

Názov Projektu: Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do 

pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01 

Číslo Projektu: D4.7.01 

Kód Vyzvania: D4.7.01/3, verzia 3 

Identifikácia Jadrového zariadenia, ku ktorému sa projekt vzťahuje:  JE V1, Jaslovské 

Bohunice 

Schválená výška Grantu: 159 363 000,- EUR; členenie Grantu podľa jednotlivých etáp 

Projektu: 

prvá etapa Projektu maximálne: 63 292 000,- EUR  

druhá etapa Projektu maximálne: 61 601 000,- EUR  

tretia etapa Projektu maximálne: 34 470 000,- EUR 

Minimálna výška spolufinancovania Prijímateľom: 16 954 000,- EUR; členenie 

spolufinancovania podľa jednotlivých etáp Projektu: 

prvá etapa Projektu: 7 406 000,- EUR  

druhá etapa Projektu: 6 338 000,- EUR   

tretia etapa Projektu: 3 210 000,- EUR 

(ďalej ako „Projekt“). 

Systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie 
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2. Národná agentúra sa zaväzuje, že na základe zmluvy poskytne Grant Prijímateľovi za 

účelom Realizácie Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami zmluvy 

a Právnymi dokumentmi. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý Grant, použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v zmluve a Právnych dokumentoch, a ich účelom a realizovať Projekt tak, 

aby bol dosiahnutý cieľ Projektu uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy a aby bol Projekt 

zrealizovaný Riadne a Včas, a to najneskôr do ukončenia realizácie činností Projektu 

uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, to všetko v súlade s relevantnými 

environmentálnymi a bezpečnostnými normami, ktoré sú aplikovateľné na odvetvie 

jadrovej energetiky. Prijímateľ sa zaväzuje realizovať Projekt v súlade s Projektovou 

dokumentáciou, ktorá bola schválená zástupcom Komisie a Programovým 

koordinátorom pred uzavretím tejto zmluvy, alebo v prípade jej zmeny v súlade s 

dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať aktualizovanú verziu na základe jej 

predchádzajúceho posúdenia zo strany Národnej agentúry a schválenia zástupcom 

Komisie a Programového koordinátora v súlade s postupmi, ktoré sú upravené Systémom 

implementácie pre Program Bohunice a touto zmluvou. 

4. Prijímateľ berie na vedomie, že výška Grantu určená na úhradu časti oprávnených 

výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov 

Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia 

výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok 

uvedených v zmluve, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 tejto 

zmluvy. Maximálna výška Grantu, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, nesmie 

presiahnuť schválenú výšku Grantu podľa odseku 1 tohto článku. Minimálna výška 

spolufinancovania Prijímateľom uvedená v ods. 1 tohto článku je aktuálna ku dňu 

podpisu tejto zmluvy, pričom môže prísť k jej zmene v závislosti od konkrétnych 

okolností objektívne vzniknutých počas Realizácie projektu najmä v súvislosti 

s obstarávaním služieb, tovarov a stavebných prác určených na Realizáciu projektu. 

Členenie spolufinancovania Prijímateľa v rámci jednotlivých etáp Projektu nie je 

záväzné, za dodržania podmienky celkového spolufinancovania Projektu zo strany 

Prijímateľa podľa odseku 1 tohto článku. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť a vyčleniť 

1 000 000,- EUR zo spolufinancovania (Iných zdrojov Prijímateľa) na premiestnenie 

funkcionalít z SO 803:V1. 

5. Národná agentúra má právo na zníženie výšky Grantu formou odôvodneného písomného 

oznámenia zaslaného Prijímateľovi v prípade, ak sú na realizáciu Projektu preukázateľne 

dostupné finančné zdroje z iných národných alebo medzinárodných zdrojov, ako aj 

v súlade s podmienkami uvedenými v Dohode o delegovaní. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, Grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu činností Projektu, na ktorú je poskytovaný Grant v zmysle tejto 

zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných 

zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedenej povinnosti je Národná agentúra 

oprávnená žiadať od Prijímateľa vrátenie Grantu alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný 

vrátiť Grant alebo jeho časť v súlade s článkom 13 zmluvy. Za účelom preukázania, že 

nedochádza k dvojitému financovaniu a/alebo za účelom overenia výšky 



 

Strana 7 z 35 

spolufinancovania z Iných zdrojov Prijímateľa sa Prijímateľ zaväzuje na základe 

písomnej požiadavky Národnej agentúry bezodkladne predložiť k nahliadnutiu Národnej 

agentúre všetky dostupné dokumenty (napr. účtovné doklady, iná podporná 

dokumentácia) súvisiace s financovaním z Iných zdrojov Prijímateľa.  

7. Vzhľadom na charakter Projektu a v súlade s podmienkami uvedenými vo Vyzvaní, 

poskytnutie Grantu podľa tejto zmluvy nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. 

Ak Prijímateľ zmení charakter Projektu alebo v súvislosti s ním bude vykonávať 

akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali 

uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej 

neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je 

súčasne povinný vrátiť Grant alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa 

druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 13 zmluvy.  

8. Podmienky získania Grantu, ktoré Národná agentúra uviedla v príslušnom Vyzvaní, musí 

Prijímateľ spĺňať aj počas platnosti a účinnosti zmluvy. Porušenie podmienok získania 

Grantu podľa prvej vety je podstatným porušením zmluvy a Prijímateľ je povinný vrátiť 

poskytnutý Grant alebo jeho časť v súlade s článkom 13 tejto zmluvy, ak z Právnych 

dokumentov alebo na základe rozhodnutia Národnej agentúry nevyplýva vo vzťahu 

k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.  

9. Prijímateľ je povinný finančné prostriedky z Grantu vynakladať v súlade so zásadou 

riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 33 Nariadenia 2018/1046 a princípmi 

transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti, pri dodržaní pravidiel 

jadrovej bezpečnosti a ochrany životného prostredia. 

10. Národná agentúra je oprávnená prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie 

splnenia podmienok podľa odseku 4 tohto článku vo vzťahu k výdavkom v rámci 

Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré vykonáva v súvislosti s Projektom 

počas účinnosti zmluvy. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa odseku 4 tohto 

článku, je povinný vrátiť Grant alebo jeho časť v súlade s článkom 13 tejto zmluvy, ak 

Národná agentúra nerozhodne inak. 

11. Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do 

záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že 

poskytnutý Grant je príspevkom z verejných zdrojov.  

12. Národná agentúra sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom 

výlučne oprávnenými osobami zapojenými do implementácie Programu Bohunice a ich 

zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské a podporné služby, ktorí sú viazaní 

záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania 

informácií povinnými osobami.  
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Článok 3 

Komunikácia Zmluvných strán a doručovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so zmluvou si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 

uvádzať názov Projektu podľa článku 2 odseku 1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, 

že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v prílohe 

č. 2 zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 5 

zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude 

uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo 

obyčajného doručovania poštou.  

 

2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán 

súvisiaca so zmluvou  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môžu určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ 

povinný uvádzať názov Projektu podľa článku 2 odsek 1 zmluvy. Zmluvné strany si 

zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie 

osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Národnej agentúre je možné 

výlučne v úradných hodinách podateľne Národnej agentúry zverejnených verejne 

prístupným spôsobom.  

 

3. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný 

druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa zmluvy, s výnimkou návrhu čiastkovej 

správy/správy z kontroly podľa článku 14 zmluvy, sa považuje pre účely zmluvy za 

doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v prílohe 

č. 2 zmluvy, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia 

písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou,  

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

 

4. Návrh čiastkovej správy/správy z kontroly v zmysle článku 14 zmluvy zasielaný 

Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely zmluvy za doručený v súlade 

s ustanovením § 20 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v otázkach, ktoré toto ustanovenie 

neupravuje sa postupuje primerane podľa pravidiel doručovania písomností upravených 

v § 24  a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov.  

 

5. Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené momentom, 

kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom 

na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, 

kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení 
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zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické 

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné 

strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za 

doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto druhá 

Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za 

účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 

sa bude považovať na účely tejto zmluvy za riadne doručenú,  

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 

možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, 

jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude 

aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou 

v základnom texte tohto odseku 5. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku a pri tých dokumentoch, kde je stanovený výlučne anglický jazyk, bude 

komunikácia prebiehať v anglickom jazyku. Národná agentúra je oprávnená požadovať 

predloženie akejkoľvek písomnosti zo strany Prijímateľa aj v anglickom jazyku, o čom je 

však povinná bezodkladne písomne informovať Prijímateľa. Uvedené sa aplikuje 

v prípade, že sa jedná o dokumenty, pri ktorých v tejto zmluve a/alebo Právnych 

dokumentoch vyslovene nie je stanovená povinnosť ich predkladania v anglickom 

jazyku. 

 

Článok 4 

Všeobecné povinnosti Národnej agentúry a Prijímateľa 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný 

Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii Projektu 

s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ je povinný dodržať podmienku, že k realizácii 

jednotlivých etáp Projektu, ktorých harmonogram sa nachádza v prílohe č. 1, je možné 

pristúpiť až po poskytnutí finančných prostriedkov zo strany Komisie na účet Národnej 

agentúry na túto etapu Projektu. O poskytnutí finančných prostriedkov zo strany Komisie 

na každú etapu Projektu bude Prijímateľ písomne informovaný zo strany Národnej 

agentúry bez zbytočného odkladu po pripísaní finančných prostriedkov na jej účet. Bez 

obdŕžania písomnej informácie o tom, že sú k dispozícii finančné prostriedky na ďalšiu 

etapu Projektu, nie je Prijímateľ oprávnený pristúpiť k realizácii tejto etapy Projektu. 
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2. Prijímateľ zodpovedá Národnej agentúre za Realizáciu Projektu a plnenie všetkých 

povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z Právnych dokumentov v celom rozsahu. Ak 

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb (ďalej ako „tretia strana“), zodpovedá za realizáciu Projektu, 

akoby ho vykonával sám. Národná agentúra nie je v žiadnej fáze Realizácie Projektu 

zodpovedná za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo 

akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou 

stranou Národnej agentúry vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. Európska komisia, ktorej 

zástupcom pre realizáciu Programu Bohunice v Slovenskej republike je Národná 

agentúra, nie je v žiadnom prípade zodpovedná voči Prijímateľovi alebo tretej strane 

v súvislosti s realizáciou Programu Bohunice. Článok 34 Dohody o delegovaní týkajúci 

sa zodpovednosti Európskej komisie sa v plnom rozsahu uplatní aj vo vzťahu 

k Prijímateľovi a tretej strane. 

 

3. Zmena Prijímateľa v dôsledku prevodu práv a povinností alebo akýchkoľvek iných 

právnych skutočností je zakázaná a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy. Odlišne 

od predchádzajúcej vety sa posudzuje prípad zmeny Prijímateľa z dôvodu právneho 

nástupníctva Prijímateľa; takýto prípad Národná agentúra posúdi z hľadiska dopadu na 

podmienky Vyzvania a na Realizáciu Projektu a rozhodne o tom, či je možné realizovať 

Projekt s právnym nástupcom. 

4. V prípade ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo zmluvy z Národnej agentúry na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Národnej 

agentúry zo zmluvy, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR 

upravujúce pôsobnosť a právomoc, ak takýto postup nebude v rozpore s Dohodou 

o delegovaní.  

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto zmluvy. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá 

Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne 

vyzvať na nápravu a poskytnúť jej s ohľadom na porušovanú zmluvnú povinnosť 

dostatočnú časovú lehotu na nápravu takéhoto porušenia.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu 

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Národná agentúra neurčí inak. 

Prijímateľ sa zaväzuje, že sa pred uzavretím zmluvy s treťou stranou ubezpečí, že táto 

tretia strana je spoľahlivým subjektom, má vo vzťahu k činnostiam, ktoré bude vykonávať 

v Projekte, dostatočnú technickú, prevádzkovú, finančnú a administratívnu kapacitu a 

bude pri výkone činností v Projekte postupovať efektívne, hospodárne, účinne a účelne. 

Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje, že v každej zmluve uzavretej s tretími stranami, ktorých 

predmetom je dodanie tovarov, služieb alebo stavebných prác zabezpečí, aby takáto tretia 

strana: 

a) strpela výkon kontroly/auditu v súvislosti s Projektom a výkon kontrolných 

oprávnení Prijímateľa, minimálne v rozsahu čl. 14 tejto zmluvy, 

b) zabezpečila štandardy vedenia účtovníctva minimálne v rozsahu čl. 15 tejto 

zmluvy, 
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c) prijala primerané opatrenia v rozsahu podľa ods. 7 tohto článku, 

d) udelila súhlas so zverejnením informácie o tretej strane ako prijímateľovi 

finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ pri zmluvách s hodnotou rovnajúcou sa 

alebo vyššou ako 15.000,- EUR na webovej stránke Národnej agentúry, a to 

v rozsahu: meno prijímateľa, lokalita prijímateľa, poskytnutá suma a charakter 

a účel použitia finančných prostriedkov, 

e) zabezpečila plnenie povinností podľa písm. a) až d) aj na úrovni každého 

subdodávateľa, ktorého použije na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác pre 

Prijímateľa. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia na predchádzanie akémukoľvek 

nekalému konaniu, podvodu, korupcii alebo konfliktu záujmov v súvislosti s použitím 

Grantu. Prijímateľ zároveň zabezpečí, aby takéto opatrenia prijali aj jeho Dodávatelia 

a subdodávatelia, zamestnanci a sprostredkovatelia, ktorí sú financovaní z Grantu. 

Akékoľvek prípady nekalého konania, podvodu alebo korupcie, či konfliktu záujmov je 

Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Národnej agentúre.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 

software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 

a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť, riadne poistiť majetok nadobudnutý 

z Grantu. Poistenie sa musí vzťahovať minimálne na prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia; ak je z povahy majetku zrejmé, že škodová udalosť, ktorá by bola krytá 

poistením, nemôže nastať (napr. ide o pevne zabudované zariadenia, ktoré nemožno 

odcudziť), poistenie nemusí pokrývať takéto poistné riziko. Národná agentúra je 

oprávnená preskúmať poistenie majetku a súčasne usmernením určiť ďalšie podmienky 

poistenia. V prípade, že dôjde k poškodeniu, zničeniu,  odcudzeniu alebo strate majetku, 

ktorý nie je krytý poistením, Prijímateľ sa zaväzuje nahradiť majetok z vlastných zdrojov, 

aby bol Projekt zrealizovaný Riadne a Včas. 

9. Prijímateľ sa zaväzuje Bezodkladne oznámiť Národnej agentúre vznik poistnej udalosti, 

rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne ukončiť Projekt 

a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Národnej agentúry požaduje, ak je možné 

následky poistnej udalosti prekonať.  

10. Po Ukončení Projektu je Prijímateľ povinný vypracovať a predložiť Národnej agentúre 

v slovenskom a anglickom jazyku Správu o ukončení Projektu v súlade s príslušnými 

ustanoveniami a pravidlami Systému implementácie pre Program Bohunice, ktoré 

upravujú Ukončenie projektu. Národná agentúra je oprávnená uplatniť si voči 

Prijímateľovi zmluvnú pokutu v prípade porušenia povinnosti Prijímateľa predložiť 

Správu o ukončení Projektu v lehote stanovenej v Systéme implementácie pre Program 

Bohunice, a to vo výške 500,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti, maximálne 

však do výšky 25.000,- EUR. Národná agentúra je oprávnená požadovať náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta 

sa započíta na náhradu škody vzniknutej porušením zabezpečenej povinnosti. Národná 

agentúra je oprávnená uplatniť voči Prijímateľovi náhradu škody vo výške presahujúcej 

zmluvnú pokutu. Prijímateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu aj v prípade, ak porušenie 

povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nezavinil. Zmluvná pokuta dojednaná v 

tomto odseku 10 je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 

jej zaplatenie Prijímateľovi. 
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11. Prijímateľ je povinný uhrádzať účtovné doklady výlučne v EUR.  

12. Aby bolo možné riadiť, koordinovať a monitorovať všetky aspekty realizácie Projektu, 

Prijímateľ počas celej realizácie Projektu bude prevádzkovať príslušný organizačný útvar 

s adekvátnymi zdrojmi a s primerane kvalifikovanými zamestnancami. 

 

Článok 5 

Zmeny Projektu  

(zahŕňajúce zmeny Projektovej dokumentácie) 

1. Prijímateľ sa zaväzuje Bezodkladne písomne upovedomiť Národnú agentúru o vzniku 

potreby zmeny Projektu, ktorá sa vyskytne počas Realizácie činností Projektu. 

Najdôležitejšou zmenou Projektu je zmena Projektovej dokumentácie. Prijímateľ je 

povinný predkladať Národnej agentúre podrobný rozpočet Projektu, prípadne 

akúkoľvek jeho zmenu, pričom za podrobný rozpočet Projektu považuje rozpočet, ktorý 

je vypracovaný na základe vykonávaného a/alebo vykonaného obstarávania tovarov, 

služieb a stavebných prác Prijímateľom od tretích osôb. Podrobný rozpočet Projektu 

netvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí grantu. Pri zmene podrobného rozpočtu Projektu 

sa uplatnia nasledovné pravidlá: 

a) v prípade, ak zmena nemá vplyv na Projektovú dokumentáciu, a teda sa nejedná 

o zmenu, ktorá vyvoláva aj zmenu predbežného plánu vykonávania Projektu, 

ktorý je súčasťou Projektovej dokumentácie, takúto zmenu Prijímateľ Národnej 

agentúre iba písomne oznámi; 

b) v prípade, že zmena má vplyv na Projektovú dokumentáciu, a teda sa jedná o 

zmenu, ktorá vyvoláva aj zmenu predbežného plánu vykonávania Projektu, 

ktorý je súčasťou Projektovej dokumentácie, ale súčasne táto zmena nepodlieha 

schváleniu zástupcu Komisie a Programového koordinátora (napr. dochádza k 

aktualizácii už schválenej Projektovej dokumentácie napr. z dôvodu formálnych 

zmien), o takejto zmene Prijímateľ Národnú agentúru upovedomí 

prostredníctvom žiadosti o zmenu Projektu. Národná agentúra a Prijímateľ 

postupujú spôsobom upraveným v kap. 6.2. Systému implementácie pre 

Program Bohunice. V čase schvaľovania žiadosti o zmenu je Prijímateľ povinný 

zdržať sa akýchkoľvek úkonov súvisiacich s navrhovanou zmenou, a to až do 

oznámenia výsledku schvaľovania zmeny zo strany Národnej agentúry. 

c) v prípade, že zmena má vplyv na Projektovú dokumentáciu, a teda sa jedná o 

zmenu, ktorá vyvoláva aj zmenu predbežného plánu vykonávania Projektu, 

ktorý je súčasťou Projektovej dokumentácie a zároveň táto zmena podlieha 

schváleniu zástupcu Komisie a Programového koordinátora (napr. dochádza k 

vecnej zmene Projektovej dokumentácie), o takejto zmene Prijímateľ Národnú 

agentúru upovedomí prostredníctvom žiadosti o zmenu Projektu. Národná 

agentúra ďalej postúpi Projektovú dokumentáciu na schválenie zástupcovi 

Komisie a Programovému koordinátorovi, pričom podrobný postup 

schvaľovania takejto zmeny upravuje kap. 6.2. Systému implementácie pre 

Program Bohunice. V čase schvaľovania žiadosti o zmenu, je Prijímateľ povinný 
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zdržať sa akýchkoľvek úkonov súvisiacich s navrhovanou zmenou, a to až do 

oznámenia výsledku schvaľovania zmeny zo strany Komisie. 

V prípade akýchkoľvek zmien uvedených v písm. a) až c) tohto odseku musí byť zároveň 

dodržané, že nesmie byť presiahnutá schválená výška Grantu. 

2. Zmena Projektu môže byť iniciovaná zo strany Prijímateľa ako aj Národnej agentúry, 

pričom každú zmenu musí overiť Národná agentúra v súlade s ustanoveniami Systému 

implementácie pre Program Bohunice a touto zmluvou s ohľadom na skutočnosť, že 

Projekt sa realizuje na právnom základe tejto zmluvy.  

3. Dôsledkom zmeny Projektu môže byť zmena znenia zmluvy, alebo môže ísť o zmenu bez 

vplyvu na znenie zmluvy.  

4. Národná agentúra v lehote 10 dní od doručenia oznámenia Prijímateľa:  

a. buď navrhovanú zmenu schváli vzhľadom na formálny charakter zmeny a o tejto 

skutočnosti informuje Prijímateľa, alebo  

b. v prípade vecného dopadu na Projekt, požiada Prijímateľa o predloženie Žiadosti 

o zmenu Projektu v súlade s odsekom 5 tohto článku a príslušnými ustanoveniami 

Systému implementácie pre Program Bohunice.  

5. Žiadosť o zmenu Projektu môže Prijímateľ podať kedykoľvek počas realizácie Projektu, 

najneskôr však 30 dní pred uplynutím plánovaného termínu ukončenia fyzickej realizácie 

posledného míľnika Projektu, v zmysle harmonogramu Projektu v súlade s prílohou č. 1 

tejto zmluvy.  

6. Podrobnosti o spôsobe vypracovania žiadosti o zmenu Projektu, minimálnych 

náležitostiach tejto žiadosti a spôsobe jej administrácie upravuje Systém implementácie 

pre Program Bohunice.  

7. V prípade zmien Projektu, ktoré majú dopad na znenie zmluvy, sa zmena vykoná vo forme 

písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

Podkladom na uzavretie dodatku k zmluve je schválená žiadosť o zmenu Projektu zo 

strany Národnej agentúry (a v prípade zmeny Projektovej dokumentácie aj jej 

predchádzajúce schválenie zástupcom Komisie a Programovým koordinátorom) v 

nadväznosti na pravidlá pre schvaľovanie zmien Projektu vyplývajúce zo Systému 

implementácie pre Program Bohunice. 

8. Prijímateľ je oprávnený podať Žiadosť o platbu obsahujúcu výdavky týkajúce sa 

posudzovanej zmeny Projektu až po schválení zmeny zo strany Národnej agentúry a/alebo 

zástupcu Komisie a Programového koordinátora (v prípade zmeny Projektovej 

dokumentácie) v nadväznosti na pravidlá pre schvaľovanie zmien Projektu vyplývajúce 

zo Systému implementácie pre Program Bohunice, ak takáto zmena nemá vplyv na znenie 

zmluvy a v prípade vplyvu na znenie zmluvy, až po nadobudnutí účinnosti dodatku k 

zmluve podľa odseku 7 tohto článku. 

9. V prípade formálnych zmien spočívajúcich v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán 

(obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena 

čísla účtu určeného na úhradu Grantu alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k zmluve iba 

deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Národnej agentúry, ku ktorej dôjde na 

základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť 

vyžaduje zmenu zmluvy. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 3 zmluvy 
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a premietne sa do znenia zmluvy pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia 

sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, 

rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne. Formálna zmena 

nemôže mať za následok porušenie povinnosti alebo zmenu v podmienkach pre získanie 

Grantu určených vo Vyzvaní.  

10. Prijímateľ je povinný požiadať Národnú agentúru o zmenu Projektovej dokumentácie 

v prípade, ak je to potrebné za účelom zosúladenia predpokladaného stavu vyplývajúceho 

z pôvodne schválenej Projektovej dokumentácie a skutočného stavu vyplývajúceho 

z prijatej ponuky víťazného uchádzača z verejného obstarávania na výber dodávateľa 

Prijímateľa. Takáto zmena nebude schválená, ak by sa ňou zhoršili podmienky Realizácie 

činností Projektu z technického, časového alebo finančného hľadiska oproti podmienkam 

vyplývajúcim z pôvodne schválenej Projektovej dokumentácie k Projektu. Ustanovenia 

článku 7. nie sú týmto odsekom 10 dotknuté. 

11. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy, ktoré nie sú osobitne upravené v tomto článku 5 

a/alebo iných ustanoveniach tejto zmluvy, je možné uskutočniť len na základe písomného 

a očíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

 

Článok 6 

Oprávnenosť výdavkov 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu Projektu 

a ktoré spĺňajú aj všetky nasledujúce podmienky:  

a. vznikli v súvislosti s činnosťami, ktoré boli vykonané v období oprávnenosti, t.j. od 

nadobudnutia účinnosti Dohody o delegovaní v čase jej trvania, najneskôr do 31. 

decembra 2026 a súčasne po nadobudnutí účinnosti zmluvy; 

b. sú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými 

Právnymi dokumentmi; 

c. sú realizované v zmysle podmienok Vyzvania a tejto zmluvy; 

d. sú vynaložené na oprávnené činnosti v súlade s Projektovou dokumentáciou a touto 

zmluvou na oprávnené činnosti, v súlade s obsahovou stránkou Projektu;  

e. zodpovedajú časovej následnosti v rámci Projektu, sú plne v súlade s Cieľmi 

Programu a prispievajú k ich naplneniu;  

f. sú primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase 

a zodpovedajú potrebám Projektu;  

g. spĺňajú zásady transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h. sú identifikovateľné a preukázateľné a doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 

riadne evidované u Prijímateľa v súlade s platnou legislatívou; výdavok je 

preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 

hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvou.  

2. Neoprávnenými výdavkami, ktoré nie sú spôsobilé na preplatenie z Grantu sú najmä 

výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku a článku 

6.2 Dohody o delegovaní. Za každých okolností sú za neoprávnené výdavky považované: 

a. platené dlhy alebo poplatky za dlhové služby/úroky z dlžných súm; 
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b. rezervy na budúce straty a dlhy; 

c. kurzové straty; 

d. poplatky účtované bankou za bankové prevody; 

e. výdavky súvisiace so záväzkami vzniknutými v čase pozastavenia implementácie 

Dohody o delegovaní; 

f. DPH, ďalšie dane, clá, pokuty, poplatky obdobného charakteru stanovené 

Slovenskou republikou; 

g. príspevky v naturáliách (nepeňažné plnenie); 

h. výdavky vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených v rozpore s legislatívou 

EÚ; 

i. debetné úroky vzniknuté v súvislosti s predfinancovaním; 

j. výdavky nárokované/deklarované v rámci iného finančného nástroja EÚ alebo 

EURATOM; 

k. výdavky uhradené duplicitne z iných zdrojov financovania; 

l. odmeny platby poskytované na základe dosiahnutej výkonnosti, provízie a s tým 

súvisiace rezervy. 

3. Národná agentúra má právo v Právnych dokumentoch stanoviť aj ďalšie podmienky 

oprávnenosti výdavkov, resp. v Právnych dokumentoch stanoviť i ďalšie výdavky ako 

neoprávnené. Pre vylúčenie pochybností platí, že takéto zmeny musí Národná agentúra 

bezodkladne písomne oznámiť Prijímateľovi. V prípade, že počas Realizácie Projektu 

dôjde k rozšíreniu okruhu neoprávnených výdavkov, Národná agentúra bude postupovať 

v súčinnosti s Prijímateľom v nadväznosti na prvú vetu tohto odseku. 

4. Pre použitie rezervy v rámci rozpočtu Projektu platia pravidlá stanovené Systémom 

implementácie pre Program Bohunice a/alebo touto zmluvou a jej použitie je možné len 

s prechádzajúcim písomným súhlasom Národnej agentúry. 

 

Článok 7 

Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác Prijímateľom 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 

prác potrebných pre realizáciu Projektu a súčasne sa zaväzuje dodržiavať princípy 

nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a 

stavebných prác potrebných pre Realizáciu činností Projektu ako aj pri zmenách týchto 

zákaziek v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o VO“). 

Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO, je Prijímateľ 

povinný postupovať v súlade s princípmi nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, 

transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti, zákazu konfliktu 

záujmov a osobitnými pravidlami stanovenými v usmernení Národnej agentúry. 
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3. Prijímateľ nie je oprávnený uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak: 

a. uchádzač, jeho štatutárny orgán, niektorý z členov štatutárneho orgánu, prokurista/-

i alebo osoby splnomocnené zastupovať uchádzača boli právoplatne odsúdení za 

konanie uvedené v čl. 11 Dohody o delegovaní; 

b. voči uchádzačovi bolo vydané právoplatné rozhodnutie, na základe ktorého bolo 

konštatované, že sa dopustil Nezrovnalosti;    

c. uchádzač alebo jeho štatutárny orgán, alebo niektorý z členov štatutárneho orgánu, 

prokurista/-i alebo osoba splnomocnená zastupovať uchádzača v procese verejného 

obstarávania boli právoplatne odsúdení za trestný čin týkajúci sa výkonu profesie; 

d. uchádzač poskytol nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie vo vzťahu 

k podmienkam účasti vyžadovanými v procese verejného obstarávania alebo ak 

uchádzač požadované informácie neposkytol, 

e. uchádzačovi bol právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie 

alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 

91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

f. Národná agentúra neukončila výkon administratívnej finančnej kontroly 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác pred podpisom zmluvy s úspešným 

uchádzačom, resp. ak v rámci tejto kontroly identifikovala nedostatky podľa ods. 6, 

ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledky verejného obstarávania a tieto neboli 

odstránené. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby ani žiadny zo 

subdodávateľov uchádzača nebol v situácii uvedenej v odseku 3 písmena a) až e). 

4. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Národnú agentúru o pláne obstarávania a v prípade, ak 

plán obstarávania neexistuje, o časovom harmonograme začatia jednotlivých verejných 

obstarávaní. Začatím verejného obstarávania sa pre tieto účely rozumie odoslanie 

oznámenia, resp. predbežného oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk 

na zverejnenie, alebo spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického 

trhoviska.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predložiť Národnej agentúre dokumentáciu týkajúcu sa 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v rozsahu 

uvedenom v tejto zmluve, v Systéme riadenia pre Program Bohunice alebo v osobitnom 

usmernení Národnej agentúry k realizácii verejného obstarávania. Prijímateľ predkladá 

Národnej agentúre:  

a. pred začatím alebo vyhlásením verejného obstávania (ďalej len „VO“):  

i) súťažné podklady spolu s návrhom zmluvy ktorá má byť uzavretá medzi 

Prijímateľom a úspešným uchádzačom ako výsledok obstarávania, 

oznámenie, resp. predbežné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / 

oznámenie použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk 

na zverejnenie a určenie predpokladanej hodnoty zákazky na odsúhlasenie; 

v prípade, ak Národná agentúra má voči predloženým dokumentom 
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pripomienky, vyzve Prijímateľa, aby tieto zohľadnil a následne opätovne 

pripomienkovanú dokumentáciou Prijímateľ predloží na odsúhlasenie,  

ii)  ex-ante posúdenie ÚVO podľa §168 ods. 2 zákona o VO,  

b. dodatky k súťažným podkladom na odsúhlasenie postup pripomienkovania 

a odsúhlasovania sa uplatní analogicky podľa písm. a. vyššie v tomto odseku,  

c. kompletnú dokumentáciu z vykonaného obstarávania tovarov, služieb, stavebných 

prác a súvisiacich postupov aspoň 30 dní pred podpisom zmluvy s úspešným 

uchádzačom na vykonanie finančnej kontroly podľa ods. 6 a 7 tohto článku, ktorej 

súčasťou je aj právoplatné rozhodnutie ÚVO podľa §169 ods. 2 zákona o VO, alebo 

v prípade, ak Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, predkladá 

Národnej agentúre spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady 

ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania, to všetko, ak Národná agentúra neurčí 

v usmernení inak,  

d. návrh zmluvy, ktorá má byť uzavretá medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom 

ako výsledok obstarávania, ak v jej obsahu boli vykonané iné ako formálne zmeny 

alebo oprava chýb v písaní a počítaní v porovnaní s návrhom zmluvy poskytnutej v 

rámci súťažných podkladov, na odsúhlasenie; postup pripomienkovania 

a odsúhlasovania sa uplatní analogicky podľa písm. a. vyššie v tomto odseku; 

Prijímateľ predkladá návrh zmluvy podľa tohto písm. d. pred podpisom zmluvy 

s úspešným uchádzačom v časovom zosúladení s písm. c vyššie,  

e. zmluvu uzavretú medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom v lehote do 15 dní 

po nadobudnutí účinnosti zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom, 

f. návrh dodatku k zmluve, ktorý má byť uzavretý medzi Prijímateľom a úspešným 

uchádzačom na odsúhlasenie; postup pripomienkovania a odsúhlasovania sa uplatní 

analogicky podľa písm. a. vyššie v tomto odseku; Prijímateľ predkladá návrh 

dodatku k zmluve podľa tohto písm. f. pred podpisom dodatku k zmluve s úspešným 

uchádzačom v časovom zosúladení s písm. c. vyššie, 

g. dodatok k zmluve, ktorý bol uzavretý medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom 

v lehote do 15 dní po nadobudnutí účinnosti dodatku uzatvoreného s úspešným 

uchádzačom, 

h. inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich 

postupov podľa požiadavky Národnej agentúry, ak je to potrebné na riadny výkon 

činnosti Národnej agentúry; Prijímateľ sa zaväzuje túto dokumentáciu v určenom 

termíne poskytnúť. 

6. Národná agentúra vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných 

prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole. Výkonom kontroly 

obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Národnej 

agentúry nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného 

obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri 

dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto zmluvy, Právnych 

dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly 



 

Strana 18 z 35 

Národnou agentúrou dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za 

obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať 

podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Národnou agentúrou nie je dotknuté právo Národnej agentúry alebo iného oprávneného 

orgánu na vykonanie novej kontroly počas celej doby účinnosti zmluvy so zisteniami, 

ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly a ktoré môžu byť odlišné od zistení 

predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku 

aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových 

stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie 

s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, 

Národná agentúra je oprávnená na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej 

výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov 

stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o 

VO nevzťahuje.  

7. Ak Národná agentúra pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom  identifikuje: 

a. Nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b. Porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ a/alebo 

c. Porušenie zásad, princípov a povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Vyzvania alebo iných dokumentov, ktoré sú pre Prijímateľa záväzné   

a ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledky verejného obstarávania a ak nedôjde 

k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO 

financovať z Grantu a sú považované za neoprávnené výdavky. Prijímateľ berie na 

vedomie, že v prípade podozrenia z porušenia, resp. nedodržania princípov, postupov, 

zásad a povinností podľa písm. a. - c. tohto odseku budú ďalšie úkony/činnosti Národnej 

agentúry pozastavené až do doby odstránenia podozrenia zo strany Prijímateľa. Vo 

vzťahu k týmto verejným obstarávaniam, ktoré podliehajú kontrole Národnej agentúry 

pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, nie je Prijímateľ oprávnený podpísať 

zmluvu kým nebude Prijímateľ oboznámený s výsledkami kontroly, resp. ak Národná 

agentúra oboznámila Prijímateľa s nedostatkami podľa tohto odseku. 

8. Ak Národná agentúra po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, ale ešte pred úhradou 

Žiadosti o platbu obsahujúcej výdavky z takéhoto VO identifikuje: 

a.  Nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b.  Porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ a/alebo 

c.  Porušenie zásad, princípov a povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Vyzvania alebo iných dokumentov, ktoré sú pre Prijímateľa záväzné 

a ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledky verejného obstarávania, nie je možné 

financovať z Grantu výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO a sú považované za 

neoprávnené výdavky. 
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9. Ak Národná agentúra zistí počas účinnosti tejto zmluvy porušenie povinnosti Prijímateľa 

podľa ods. 5 písm. c) až h) tohto článku, najmä, že Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným 

uchádzačom pred riadnym ukončením finančnej kontroly alebo vôbec nepredložil 

dokumentáciu k VO na túto kontrolu alebo nepredložil zmenený návrh zmluvy 

s úspešným uchádzačom na schválenie, Národná agentúra súvisiace výdavky môže 

nepripustiť do financovania z Grantu v plnom rozsahu, resp. môže vyzvať Prijímateľa na 

opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.  

10. Ak Národná agentúra po úhrade Žiadosti o platbu obsahujúcej výdavky z  VO 

identifikuje: 

a. Nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b. Porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ a/alebo 

c. Porušenie zásad, princípov a povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Vyzvania alebo iných dokumentov, ktoré sú pre Prijímateľa záväzné 

je Prijímateľ povinný na základe ŽoV vrátiť poskytnutý Grant alebo jeho časť v rozsahu 

a spôsobom uvedeným v ŽoV, alebo sa bude postupovať v súlade s postupmi uvedenými 

v Systéme implementácie pre Program Bohunice. 

11. Bližšie podrobnosti týkajúce sa podmienok obstarávania služieb, tovarov a prác 

Prijímateľom upravuje usmernenie Národnej agentúry. Ustanovenia odsekov 7, 8, 9 a 10 

tohto článku sa aplikujú aj na dodatky uzatvárané k zmluvám uzatvoreným ako výsledku 

obstarávania. 

12. Národná agentúra nebude namietať voči platbám Prijímateľa subdodávateľovi úspešného 

uchádzača, s ktorým Prijímateľ uzatvorí zmluvu ako výsledok obstarávania, ak budú na 

to splnené predpoklady vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom 

a úspešným uchádzačom a z Obchodného zákonníka. 

 

Článok 8 

Monitorovanie projektu 

1. Prijímateľ sa zaväzuje počas účinnosti zmluvy pravidelne predkladať Národnej agentúre: 

a. Monitorovaciu správu; 

b. Mesačnú správu o dosiahnutom pokroku. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Národnej agentúre informácie prostredníctvom 

preddefinovaného formulára „Monitorovanie výkonnosti Prijímateľa“, minimálne 

náležitosti sú v prílohe č. 3 tejto zmluvy, do podpisu zmluvy s dodávateľom a to tak, aby 

bolo možné vyhodnocovať monitorovanie výkonnosti Prijímateľa na polročnej báze. Ak 

vyplynie potreba aktualizovať informácie uvedené v preddefinovanom formulári 

„Monitorovanie výkonnosti Prijímateľa“, Prijímateľ sa zaväzuje zasielať Národnej 

agentúre takéto aktualizácie aj keď ešte nenastala polročná báza, ku ktorej sa vyhodnocuje 

monitorovanie výkonnosti Prijímateľa.  

3. Prijímateľ je súčasne povinný organizovať pracovné zasadnutie za účelom poskytnutia 

aktualizácie informácií o Projektoch, ktoré uvádza v Mesačnej správe o dosiahnutom 
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pokroku, za účasti zástupcov Národnej agentúry, Programového koordinátora a iných 

relevantných subjektov, ako aj ad hoc stretnutia za účelom prerokovania aktuálnych 

otázok realizácie Projektu konaných z podnetu Prijímateľa, Národnej agentúry alebo 

Programového koordinátora. 

4. Podrobnosti o náležitostiach ako aj termínoch predkladania dokumentov podľa odseku 1 

tohto článku ako aj bližšie požiadavky týkajúce sa organizácie pracovných zasadnutí 

podľa odseku 3 tohto článku upravuje Systém implementácie pre Program Bohunice. 

Národná agentúra je oprávnená vydať osobitné usmernenie týkajúce sa monitorovania 

Projektu. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje Bezodkladne písomne informovať Národnú agentúru o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 

Prijímateľovi, ktoré môže mať vplyv na jeho schopnosť realizovať Projekt, o vzniku a 

zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu Projektu a/alebo na 

povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Národnú agentúru o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.  

6. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Národnej agentúre. 

7. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať v rozsahu podľa 

podmienok upravených v článku 5 zmluvy. 

8. Národná agentúra je oprávnená požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 tohto článku a Prijímateľ sa 

zaväzuje v lehotách stanovených Národnou agentúrou tieto správy a informácie 

poskytnúť. 

 

Článok 9 

Publicita Projektu 

1. Prijímateľ sa zaväzuje v súvislosti s poskytnutým Grantom zabezpečiť minimálne 

požiadavky týkajúce sa publicity Projektu. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný 

v priestoroch, kde je realizovaný Projekt, na viditeľnom mieste, označiť, že Projekt je 

realizovaný s podporou Európskej únie. Spolu s uvedením názvu Projektu a informácie 

o podpore z Európskej únie je Prijímateľ povinný zobraziť logo Európskej únie 

v primeranej veľkosti.  

2. Pri zobrazení povinných náležitostí podľa odseku 1 tohto článku v spojení s iným logom, 

logo Európskej únie musí byť dostatočne veľké. 

3. Náležitosti týkajúce sa povinnej publicity podľa odseku 1 je Prijímateľ povinný uvádzať 

aj na dokumentoch, ktoré sú výstupom Projektu a sú určené alebo dostupné verejnosti 

(napr. štúdie, analýzy, brožúry, správy a pod.). 

4. Prijímateľ sa zaväzuje prezentovať financovanie Projektu na svojom webovom sídle. 
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5. Národná agentúra je oprávnená určiť bližšie podrobnosti týkajúce sa povinnej publicity 

Projektu v osobitnom usmernení, ak to vyplynie z požiadavky Komisie. 

 

Článok 10 

Vlastníctvo a použitie výstupov 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti tejto zmluvy výstup Projektu, ktorý má hmotne 

zachytiteľnú podstatu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 

obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Grantu alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 

nadobudnutý z Grantu“):  

a. bude používať  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol Grant poskytnutý, v takom 

rozsahu, v akom bol pre využitie v rámci Projektu schválený,  

b. ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku 

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 

jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o dani z príjmu, Zákona o účtovníctve), 

minimálne počas účinnosti tejto zmluvy,  

c. nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania 

uvedených v článku 7 tejto zmluvy, 

d. bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj 

ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

i. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva 

na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo 

zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné 

právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva 

z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, 

miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu 

Dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), 

ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri 

používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo 

osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo 

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva 

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho 

bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný 

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo 
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v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a 

bezpodmienečne. 

ii. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 

aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, 

použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby 

mohol realizovať Projekt bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné 

náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv 

z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za 

účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je 

Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny 

poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu i., pri 

zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na 

dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z Grantu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Národnej agentúry počas účinnosti zmluvy: 

a. prevedený na tretiu osobu,  

b. prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z tejto zmluvy alebo z Vyzvania,  

c. zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva);   

3. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z Grantu povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní 

v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Národná 

agentúra overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými 

v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa odseku 

2 žiada Prijímateľ Národnú agentúru, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 

odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Národná agentúra žiadosť 

o súhlas zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Národnej agentúre a príslušným, na to oprávneným 

orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s realizáciou 

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Národnej agentúre a príslušným, na to oprávneným 

orgánom SR a EÚ právo na bezodplatné použitie údajov z tejto dokumentácie na účely 

súvisiace s touto zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa, 

a to obdobne podľa odseku 1 tohto článku.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 

vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z Grantu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Národnej agentúry, sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy a Prijímateľ je povinný vrátiť Grant alebo jeho časť v súlade s článkom 

13 tejto zmluvy. 
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6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z Grantu podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Národná agentúra, MF SR alebo Úrad 

vládneho auditu.  

 

Článok 11 

Realizácia projektu 

1. Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať schválený Projekt v súlade so zmluvou a ukončiť 

Realizáciu činností Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ sa zaväzuje pri zamýšľanej zmene 

termínu ukončenia Realizácie činností Projektu uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy podať 

Žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.  

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu Projektu, ak realizácii Projektu bráni OVZ, 

a to po dobu trvania OVZ. O čas trvania OVZ sa posunie konečný termín na ukončenie 

Realizácie činností Projektu uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, pričom však Realizácia 

Projektu, vrátane finančného ukončenia, musí byť ukončená najneskôr do 31. decembra 

2026. Národná agentúra na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí 

úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu činností Projektu aj v prípade, ak sa 

Národná agentúra dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý 

realizuje podľa tejto zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to 

oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Národnej agentúry; 

v prípade, ak táto zmluva alebo Právne dokumenty nestanovujú lehotu na vykonanie 

úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu činností Projektu po 

márnom uplynutí 30 dní, odkedy mala Národná agentúra povinnosť začať konať. Uvedené 

neplatí, ak bolo omeškanie Národnej agentúry zavinené Prijímateľom. V prípade, že 

Národná agentúra vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o 

vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii 

činností Projektu a Doba Realizácie činností Projektu sa v tomto prípade predĺži o čas 

omeškania Národnej agentúry, pričom však Ukončenie Projektu musí nastať najneskôr do 

31. decembra 2026.  

4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 3 tohto článku, písomne oznámi Národnej 

agentúre pozastavenie Realizácie činností Projektu spolu s uvedením dôvodov 

pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku. V prípade vzniku OVZ Prijímateľ v 

písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, 

k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto 

oznámenia Národnej agentúre nastávajú účinky pozastavenia realizácie Projektu, ak boli 

splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku. 

5. Národná agentúra je oprávnená pozastaviť poskytovanie Grantu: 

a. v prípade nepodstatného porušenia zmluvy Prijímateľom, ak nie je nedostatok 

odstránený ani v dodatočnej primeranej lehote určenej zo strany Národnej agentúry,  
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b. v prípade podstatného porušenia zmluvy Prijímateľom, ak Národná agentúra 

neodstúpila od zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany 

Prijímateľa,  

c. v prípade, ak poskytnutiu Grantu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby 

zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom 

Žiadosti o platbu výdavok vzťahujúci sa na činnosť alebo jej časť vykonanú v rámci 

Realizácie činností Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu 

podľa odseku 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku 

Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 4 

tohto článku,   

d. v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s realizáciou Projektu alebo 

v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene 

Prijímateľa, alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom, 

e. v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni 

Národnej agentúry a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne 

obsahujú zistenia, ktoré odôvodnene vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania 

Grantu, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,  

f. v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci 

nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 

108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo 

protiprávnej pomoci podľa kapitoly III Nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 

2015 stanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, 

ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým 

Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

g. v prípade, ak bolo pozastavené financovanie zo strany Komisie v súlade s článkom 

28 alebo pozastavený alebo skončený výkon delegovaných úloh Národnou 

agentúrou v súlade s článkom 29 alebo 30 Dohody o delegovaní, 

h. v prípade, ak existuje možnosť zrušenia Projektu, a to do doby odstúpenia od 

zmluvy alebo do doby rozhodnutia o pokračovaní v zmluvnom vzťahu, 

i. v prípade, ak Prijímateľ začne a/alebo pokračuje s Realizáciou činností niektorej 

z etáp Projektu bez predchádzajúceho písomného potvrdenia Národnej agentúry 

o tom, že sú na účte Národnej agentúry k dispozícii finančné prostriedky na 

realizáciu tejto etapy Projektu, a to až do doby ukončenia Realizácie činností na 

tejto etape Projektu zo strany Prijímateľa.  

6. Národná agentúra oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania Grantu, ak budú 

splnené podmienky podľa tohto článku a pozastavenie poskytovania Grantu náležite 

odôvodní. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia 

poskytovania Grantu.  

7. Ak Národná agentúra pozastaví poskytovanie Grantu vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle tohto článku, v oznámení o pozastavení poskytovania Grantu vždy 

uvedie konkrétne činnosti, ktorých sa pozastavenia poskytovania Grantu týka. V prípade, 

že neuvedie konkrétne činnosti, ktorých sa pozastavenie poskytovania Grantu týka, 

Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie činností 
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Projektu ako celku, pričom zároveň platí, že Prijímateľ pozastaví Realizáciu činností 

Projektu tak, aby nevzniklo riziko ohrozenia života, zdravia, pracovného alebo životného 

prostredia. Národná agentúra sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto 

ne/konania Národnej agentúry, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku. Národná 

agentúra je povinná, ak ju o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú 

nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť 

pokračovať v Riadnej Realizácii činností Projektu.  

8. Ak Prijímateľ má za to, že pominuli dôvody, ktoré viedli k pozastaveniu poskytovania 

Grantu je povinný Bezodkladne doručiť Národnej agentúre oznámenie o odstránení 

dôvodov pozastavenia poskytovania Grantu. V prípade, ak obnoveniu poskytovania 

Grantu Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Národnej agentúry vyplývajúca pre neho z Právnych dokumentov a zároveň podľa 

overenia Národnej agentúry tvrdenia Prijímateľa o odstránení dôvodov, ktoré viedli 

k pozastaveniu poskytovania Grantu zodpovedajú skutočnosti, obnoví Národná agentúra 

poskytovanie Grantu Prijímateľovi.  

9. V prípade zániku OVZ sa Národná agentúra zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie 

Grantu Prijímateľovi.    

10. V každom momente pozastavenia Realizácie činností Projektu z dôvodov existencie 

prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Národná agentúra oprávnená skontrolovať, či trvá 

táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto zmluve alebo v Právnych dokumentoch 

týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Národnou agentúrou. Na ten účel je Prijímateľ 

povinný na požiadanie Národnej agentúry preukázať dodržiavanie všetkých svojich 

povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Vyzvania alebo zmluvných 

záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto zmluvy, najmä zmluvných a iných vzťahov 

s Dodávateľom. 

11. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Národnej agentúre. 

12. Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ak poskytnutiu Grantu bráni 

uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov, Národná agentúra sa 

v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa zmluvy 

a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Národnej agentúry. 

O uzatvorení a následnom otvorení Štátnej pokladnice bude Národná agentúra 

bezodkladne písomne informovať Prijímateľa. 

 

Článok 12 

Ukončenie Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie zmluvy nastane uplynutím doby trvania zmluvy a zároveň splnením 

záväzkov oboch Zmluvných strán.  
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3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán, 

odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou zmluvy zo strany Prijímateľa. 

4. Od zmluvy môže Prijímateľ alebo Národná agentúra odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia zmluvy, nepodstatného porušenia zmluvy, v prípade zrušenia Projektu v súlade 

so Systémom implementácie pre Program Bohunice a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje 

zmluva alebo právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre 

odstúpenie od zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení 

od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v zmluve uvedené osobitné 

dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany 

sa osobitne dohodli, že:  

a. porušenie zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia 

zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že 

druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 

zmluvy alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje zmluva;  

b. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany Prijímateľa považuje 

najmä: 

i. vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude 

zmarené dosiahnutie účelu zmluvy a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde 

o OVZ, 

ii. porušenie podmienok poskytnutia Grantu, ktoré sú uvedené vo Vyzvaní a 

ktorých splnenie bolo podmienkou pre uzavretie zmluvy o Grante; za 

podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka zostáva 

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené 

v Žiadosti o poskytnutie Grantu,  

iii. poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Národnej agentúre 

v súvislosti so zmluvou počas účinnosti zmluvy ako aj v čase od podania 

Žiadosti o poskytnutie Grantu Národnej agentúre, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v 

súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s 

Projektom, ktorý by v súlade so zmluvou pri poskytnutí pravdivých údajov 

nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe 

takto poskytnutých informácii Národná agentúra vykonala úkon v súvislosti 

s Projektom, ktorý by inak nevykonala, 

iv. ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v 

súvislosti so získaním Grantu a/alebo realizáciou Projektu, 

v. také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so zmluvou 

alebo realizáciou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť a Národná 

agentúra stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie 

zmluvy,  

vi. vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  
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vii. každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v zmluve označené ako 

podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie zmluvy, 

viii. preukázanie nekalého konania, podvodu, korupcie alebo konfliktu záujmov.  

c. Podstatným porušením zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, 

na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Národnej agentúry v prípade, 

ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 

Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas a súhlas nebol udelený ani dodatočne.  

d. Porušenie ďalších povinností stanovených v zmluve, v právnych predpisoch SR a 

právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa zmluvy považujú za podstatné 

porušenia, sú nepodstatným porušením zmluvy.  

e. V prípade podstatného porušenia zmluvy alebo zrušenia Projektu v súlade so 

Systémom implementácie pre Program Bohunice je Zmluvná strana oprávnená od 

zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení 

dozvedela, resp. ako došlo k zrušeniu Projektu. Prijímateľ berie na vedomie, že s 

ohľadom na právne postavenie a povinnosti Národnej agentúry, môže vykonaniu 

odstúpenia od zmluvy predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, 

prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu 

preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej 

praxe, pri odstúpení od zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po 

ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Národnej agentúry podľa 

predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná 

strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť 

ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnej 

výzve. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená 

poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej 

povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že 

ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).  

f. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o 

odstúpení od zmluvy druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 

3 zmluvy. 

g. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 

oprávnená od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden 

rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu zmluvy 

a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú 

oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a 

podporne Občianskeho zákonníka. 

h. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti 

Národnej agentúry, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení zmluvy, 

a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky Grantu, právo 

na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvy a ďalšie ustanovenia zmluvy 

podľa svojho obsahu. 
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i. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením zmluvy v dôsledku porušenia, 

resp. nesplnenia povinnosti zo strany Národnej agentúry, Zmluvné strany súhlasia, 

že nejde o porušenie zmluvy Prijímateľom. 

j. V prípade odstúpenia od zmluvy je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Národnej 

agentúry vrátiť Grant alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj 

vtedy, ak sa v jednotlivom článku zmluvy označujúcom podstatné porušenie 

zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Grant alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať 

Projekt tak, ako sa na realizáciu Projektu zaviazal v zmluve, alebo nie je schopný 

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

povinnosť vrátiť už vyplatený Grant v celom rozsahu podľa článku 13 za podmienok 

stanovených a v rozsahu stanovenom Národnou agentúrou v ŽoV. Po podaní výpovede 

môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Národnej agentúry. Výpovedná 

doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Národnej agentúre. 

Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k 

vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Národná agentúra vykoná úkony 

vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od 

zmluvy a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká 

uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku 

zániku zmluvy pri odstúpení od zmluvy. 

 

Článok 13 

Vysporiadanie finančných vzťahov 

1. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Grant alebo jeho časť na základe ŽoV zaslanej Národnou 

agentúrou na základe porušenia povinnosti vyplývajúcej Prijímateľovi z tejto zmluvy 

alebo z Právnych dokumentov, ak z nich vyplýva, že v prípade porušenia povinností 

v nich uvedených Národná agentúra je oprávnená požiadať o vrátenie poskytnutého 

Grantu alebo jeho časti.  

2. Prijímateľ realizuje vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 na základe ŽoV, 

ktorú vystaví a Prijímateľovi zašle Národná agentúra. Národná agentúra v ŽoV uvedie 

výšku Grantu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je 

Prijímateľ povinný vrátenie vykonať, a to spolu s uvedením ďalších nevyhnutných 

platobných údajov. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo v prípade povinnosti vrátenia 

Grantu na základe rozhodnutia správneho orgánu, Národná agentúra nie je povinná 

zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma Grantu, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo 

z odstúpenia od zmluvy v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo 

znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie Grantu na základe odstúpenia od zmluvy 

alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie Grantu alebo jeho časti na 

základe ŽoV podľa odseku 3 tohto článku. 
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3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Grant alebo jeho časť uvedenú v žiadosti o vrátenie do 120 

dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi, pokiaľ EK alebo iný kontrolný/auditný  orgán 

nestanoví inak.  

4. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie Grantu ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Národnej agentúry voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek 

právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 

pohľadávku.  

 

Článok 14 

Kontrola projektu 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Národná agentúra a ňou poverené osoby,  

b. Interný útvar kontroly Národnej agentúry,  

c. Programový koordinátor a ním poverené osoby;  

d. Úrad vládneho auditu, Ministerstvo financií SR alebo iný poverený subjekt,  

e. Najvyšší kontrolný úrad SR,  

f. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie, Európskeho dvora audítorov a 

Európskeho úradu boja proti podvodom,  

g. odbor kontroly a auditu Ministerstva hospodárstva SR, 

h. osoby vykonávajúce externý audit Národnej agentúry, 

i. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až h) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o finančnej 

kontrole a audite“), a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej 

osoby a finančnej  kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou 

administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na 

mieste identifikované nedostatky, doručí Národná agentúra Prijímateľovi návrh 

čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať 

námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole 

a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal 

námietky v stanovenej lehote) zasiela Národná agentúra Prijímateľovi čiastkovú správu 

z kontroly/správu z kontroly.    

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov 

EÚ, najmä zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto zmluvy, ako aj v súlade so 

Systémom implementácie pre Program Bohunice.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Grantu v zmysle zmluvy 

a príslušných právnych predpisov.  



 

Strana 30 z 35 

5. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť 

všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť zástupcom Národnej agentúry, osobám prizvaným 

Národnou agentúrou, zástupcom EK a ďalším kontrolným a auditným orgánom vstup do 

objektov a priestorov jadrových zariadení pri výkone kontroly/auditu v súvislosti 

s implementáciou Programu Bohunice a poskytnúť im maximálnu súčinnosť. Za týmto 

účelom Prijímateľ vstupujúce osoby primerane poučí a poskytne i primerané osobné 

ochranné pracovné pomôcky. Národná agentúra a ňou poverené osoby vstupujúce do 

priestorov Prijímateľa budú zároveň na základe poučenia Prijímateľa dodržiavať príslušné 

všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy Prijímateľa týkajúce sa 

bezpečnosti pri vykonávaní daných činností, najmä predpisy z oblasti jadrovej 

bezpečnosti, fyzickej ochrany jadrových zariadení, radiačnej ochrany, bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. 

7. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v 

lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň 

povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Národnej 

agentúre, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú 

správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich 

splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom 

výstupnom dokumente z kontroly/auditu. Podrobný postup upravuje Systém 

implementácie pre Program Bohunice a zákon o finančnej kontrole a audite. 

8. Právo Národnej agentúry alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto zmluvy. Uvedené 

právo Národnej agentúry alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj 

na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh 

vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Národná agentúra 

alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi 

a touto zmluvou, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť 

Prijímateľa vrátiť Grant alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej 

kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti zmluvy, nie je dotknutá výsledkom 

predchádzajúcej kontroly/auditu. 

9. Za účelom vytvorenia účinných kontrolných mechanizmov pre predchádzanie, 

identifikáciu a nápravu možného nepriaznivého stavu pri plnení zmluvy a Realizácii 

Projektu, sa Prijímateľ zaväzuje v zmluve s Dodávateľom zabezpečiť také kontrolné a na 

nich nadväzujúce oprávnenia, ktoré mu účinne umožnia najmä:  

a) vykonávať úkony, ktoré budú pôsobiť preventívne tak, aby k vzniku nepriaznivého 

stavu vo vzťahu k tejto zmluve a Realizácii Projektu nedošlo,  
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b) vykonávať kontrolu a s ňou spojené úkony týkajúce sa odhaľovania nepriaznivého 

stavu a uplatňovať zmluvné mechanizmy na nápravu nepriaznivého stavu tak, aby 

nebola dotknutá Realizácia Projektu.  

 

Článok 15 

Vedenie účtovníctva a uchovávanie dokumentov 

1. Prijímateľ je povinný viesť účtovníctvo v súlade so štandardami definovanými v zákone 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu na analytických 

účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej 

v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých Projektov bez vytvorenia analytických 

účtov v členení podľa jednotlivých Projektov.  

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ je povinný každoročne zabezpečiť overovanie účtovnej závierky audítorom 

spôsobom upraveným v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

5. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1 a inú 

dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v odseku 6 tohto článku.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje uchovávať akékoľvek dokumenty týkajúce sa Projektu, vrátane 

elektronických médií počas obdobia piatich rokov po zrealizovaní zúčtovacej Žiadosti 

o poskytnutie financovania. Táto lehota sa primerane predĺži v prípadoch prebiehajúcich 

auditov, odvolaní, sporov, nárokovaných pohľadávok týkajúcich sa Dohody o delegovaní 

alebo Dohody o poskytnutí financovania. Prijímateľ uchováva dokumenty až do 

ukončenia uvedených procesov. Národná agentúra sa zaväzuje informovať Prijímateľa 

o zrealizovaní zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania ako aj o prípadnom 

predĺžení lehoty podľa tohto odseku. 

 

Článok 16 

Účty Prijímateľa a platby 

1. Národná agentúra zabezpečí poskytnutie Grantu Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je 

uvedené v prílohe č. 2 zmluvy. 

                                                
1 Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 
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2. Prijímateľ sa zaväzuje udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

Ukončenia Projektu, zmena čísla účtu nie je vylúčená, pričom Zmluvné strany v tomto 

prípade postupujú v súlade s čl. 5 ods. 9 zmluvy. V prípade otvorenia účtu pre príjem 

Grantu v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých 

nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených 

výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie 

účtu Prijímateľa určeného na príjem Grantu. Prijímateľ sa zaväzuje Bezodkladne oznámiť 

Národnej agentúre identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade, ak sú prostriedky poskytnuté Prijímateľovi systémom predfinancovania 

úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si osobitný účet na každý Projekt. Prijímateľ je 

povinný výnosy za prostriedky Programu Bohunice vzniknuté na osobitnom účte k 31.12. 

príslušného kalendárneho roka odviesť na účet Národnej agentúry jedenkrát ročne 

najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka, pričom výnosy vzniknuté v roku 

2026 na osobitnom účte musia byť odvedené na účet Národnej agentúry najneskôr do 

31.12.2026.  

5. Poskytovanie prostriedkov Prijímateľovi sa môže realizovať systémom predfinancovania 

alebo systémom refundácie, pričom Prijímateľ môže uvedené spôsoby kombinovať. 

Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu maximálne štyrikrát za jeden 

kalendárny mesiac.  

6. Prijímateľ a Národná agentúra pri poskytovaní Grantu na základe žiadosti Prijímateľa 

o platbu postupujú v súlade s ustanoveniami Systému implementácie pre Program 

Bohunice a s usmerneniami vydanými Národnou agentúrou týkajúcimi sa poskytovania 

platieb. Žiadosť o platbu podanú v rozpore s postupmi podľa predchádzajúcej vety 

Národná agentúra neschváli a neposkytne na jej základe požadovanú výšku Grantu. 

7. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 

Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie 

označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa 

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu 

priložiť aj toto plnomocenstvo; podpisy štatutárneho orgánu môžu byť nahradené 

podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu. Žiadosť o platbu a dokumenty, ktoré sa 

k nej viažu, budú predložené v euro. V prípade, ak výdavok vznikne v inej mene ako euro, 

bude prepočítaný na euro v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

8. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 

z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 

platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 

refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne 

Žiadosť o platbu pre každý spôsob financovania.  
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Článok 17 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia Národnou agentúrou v Centrálnom registri zmlúv. 

Národná agentúra o dátume zverejnenia zmluvy informuje Prijímateľa. Ustanovenia o 

nadobudnutí účinnosti podľa tohto odseku 1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého 

dodatku k zmluve. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej účinnosť končí Ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. Článku 4 ods. 10, článku 13 a 14, ktorých účinnosť končí 31. decembra 2026; 

b. tých ustanovení zmluvy, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 

povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa a článku 15 odseku 4 tejto zmluvy, 

pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných 

článkov. 

V prípade prebiehajúcich auditov, odvolaní, sporov, nárokovaných pohľadávok 

týkajúcich sa Dohody o delegovaní alebo Zmluvy o poskytnutí financovania účinnosť 

zmluvy v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) a b) tohto odseku končí 

ukončením posledného z týchto konaní. 

3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa.  

4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili 

jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Grantu v zmysle 

podmienok, ktoré viedli k uzavretiu zmluvy a že disponuje všetkými relevantnými 

povoleniami na realizáciu Projektu, resp. zabezpečí ich získanie tak, aby bol Projekt 

zrealizovaný v súlade s touto zmluvou. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy a Prijímateľ je povinný vrátiť Grant alebo jeho 

časť v súlade s článkom 13 tejto zmluvy.  

5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k Žiadosti o poskytnutie Grantu ako 

aj zaslané Národnej agentúre pred podpisom zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy a Prijímateľ je povinný vrátiť Grant alebo jeho 

časť v súlade s článkom 13 tejto zmluvy.  

6. Ak sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s 

právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy, 

ale iba dotknutého ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú 

Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým 

platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal 

zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy. 
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7. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka 

a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v tejto zmluve a Systéme implementácie pre 

Program Bohunice, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením 

záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky 

spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť 

na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku 

Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zmluvy 

uloženého u Národnej agentúry 

8. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po uzavretí zmluvy dostane Prijímateľ 

4  rovnopisy a 2 rovnopisy dostane Národná agentúra. Uvedený počet rovnopisov a ich 

rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k zmluve.  

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu zmluvy a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia pre projekt D4.7.01 (rev. č. 3, schválená 30.10.2019 zo 

strany EK a 11.11.2019 zo strany Programového koordinátora) 

Príloha č. 2 – Poštové adresy, bankové údaje a kontaktné osoby zmluvných strán 

Príloha č. 3 – Monitorovanie výkonnosti Prijímateľa 

Podpisy zmluvných strán:  

Za Národnú agentúru:     Za Prijímateľa:  

V ..........................., dňa ......................  V ..................................., dňa ................... 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

Ing. Alexandra Velická, PhD.                                 JUDr. Vladimír Švigár 

generálna riaditeľka                                     predseda predstavenstva a generálny 

riaditeľ 

 

       ________________________________ 

       Ing. Anton Masár 

  podpredseda predstavenstva  
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       ________________________________ 

       Ing. Ján Horváth 

  člen predstavenstva  

 

 

       ________________________________ 

       Ing. Tomáš Klein 

  člen predstavenstva  

 


