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Zmeny v projekte
V zmysle čl. 8 ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“):
„Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na
základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek
zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a
očíslovaného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve
o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. Možnosti vykonania zmien a
povinnosti Prijímateľa pri realizácii zmien sú podrobne uvedené
v Príručke pre Prijímateľa.“
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Zmeny v projekte
 Článok 8 bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o
poskytnutí NFP s názvom: „Zmena zmluvy“ definuje
nasledovné:
„Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a
skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto
Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú
alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len
pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto
Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.“
 V zmysle Systému riadenia ŠF a KF termín „bezodkladne“
znamená „najneskôr do siedmych dní“ od vzniku skutočnosti
rozhodnej pre počítanie lehoty“.
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Zmeny v projekte
 Zmeny v projekte rozdeľujeme na podstatné a nepodstatné. V prípade
podstatných zmien projektu má oznamovacia povinnosť prijímateľa formu
Ţiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP (príloha Príručky časť B).

Podľa čl.8 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP:
Prijímateľ je povinný poţiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne a to v
prípade:
1) Ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít
Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
moţno rozumne predpokladať, ţe k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou
moţno predĺţiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o
18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia
realizácie aktivít projektu;
2) Ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako
3 mesiace; Predĺţenie projektu nesmie prekročiť termín 31.12.2015 ako
dátumu ukončenia programového obdobia 2007-2013, resp. iný dátum,
stanovený vo výzve na predkladanie ţiadostí o NFP.
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Zmeny v projekte
Podstatné zmeny v projekte:
3) Ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto
odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie
Projektu a na publicitu a informovanosť, okrem navýšenia nepriamych
výdavkov výlučne v dôsledku legislatívnych zmien pri zachovaní podmienok
poskytnutia pomoci v súlade s Výzvou, resp. právnymi predpismi;
4) Ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu
zníţila o viac ako 25 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov
výsledku projektu, uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; hodnota
odchýlky vyplýva z výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP;
5) Zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou
nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
6) Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
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Zmeny v projekte
Podstatné zmeny v projekte:
 V zmysle čl. 1 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok
Zmluvy o NFP: „Zmluva sa uzatvára výhradne medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa
Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena
právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia
a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena
vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti
zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá
oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.“
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Zmeny v projekte
Postupy Poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku v súvislosti s podstatnou zmenou projektu:
1. krok - Prijímateľ podá Ţiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP;
2. krok - Posúdenie Ţiadosti o zmenu vykonáva Poskytovateľ.
 V prípade, ak Ţiadosť o zmenu neobsahuje dostatočné zdôvodnenie,
prípadne k Ţiadosti o zmenu chýbajú podporné dokumenty na
vyhodnotenie okolností poţadovanej zmeny a pod., Poskytovateľ
vyzve prijímateľa na doplnenie ţiadosti v lehote nie kratšej ako 7 dní
od doručenia výzvy,
 Prijímateľ musí jednoznačne preukázať dôvodnosť zmeny - za
predpokladu, ţe Prijímateľ nepreukáţe dôvodnosť zmeny,
Poskytovateľ NFP ţiadosti nevyhovie. Poskytovateľovi nie je
stanovená povinnosť vyhovieť ţiadosti o zmenu.
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Zmeny v projekte
Podstatné zmeny v projekte:
 V prípade, ak prijímateľ podstatnú zmenu projektu
zrealizuje bez schválenia zmeny zo strany Poskytovateľa,
môţe byť táto skutočnosť povaţovaná za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa a
vzniknuté výdavky viaţuce sa k takejto zmene projektu sa
môţu povaţovať za neoprávnené.

 Výnimka: Ide o prípady, kedy je v dôsledku zmenených
podmienok realizácie projektu objektívne potrebné zmenu
projektu uskutočniť bezodkladne (bez čakania na schválenie
zmeny zo strany Poskytovateľa).
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Zmeny v projekte
Podstatné zmeny v projekte:
Pri posudzovaní Ţiadosti o zmenu sú v zmysle aktuálnej verzie
Príručky pre Prijímateľa rozhodujúce najmä nasledujúce kritériá:
 súlad navrhovanej zmeny s príslušnými legislatívnymi
poţiadavkami SR a EÚ (napr. zákon o verejnom obstarávaní)
a podmienkami, danými výzvou a Zmluvou o poskytnutí NFP;
 nevyhnutnosť zmeny;
 vhodnosť a účelnosť zmeny;
 hospodárnosť a efektívnosť zmeny;
 dopad zmeny na udrţateľnosť projektu (ide o udrţateľnosť, ktorú
prijímateľ deklaroval v Ţiadosti o NFP, napríklad udrţateľnosť
vytvorených pracovných miest počas doby, stanovenej vo výzve);
 dopad navrhovanej zmeny na výsledky procesu schvaľovania
Ţiadostí o NFP.
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Zmeny v projekte
 V prípade nepodstatných zmien v projekte, ktorými sa
mení Zmluva o poskytnutí NFP prijímateľ zasiela
Poskytovateľovi NFP oznámenie o zmene formou
doporučeného listu alebo elektronicky.
(oznámenie nemá štandardizovaný formát)

 V zmysle čl. 8 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok
k Zmluve o poskytnutí NFP: Zmena zmluvy formou
písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná, a to v
prípade:
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Zmeny v projekte
Nepodstatné zmeny v projekte:
1) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej
ako tri mesiace;
2) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %.
Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na
riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť, okrem navýšenia
nepriamych výdavkov výlučne v dôsledku legislatívnych zmien pri
zachovaní
podmienok poskytnutia pomoci v súlade s výzvou, resp.
právnymi predpismi;
3) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu
zníţila o menej ako 25 % (resp. v zmysle inej hodnoty, uvedenej v zmluve
o poskytnutí NFP) oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov
výsledku Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
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Zmeny v projekte
Nepodstatné zmeny v projekte:
Postupy Poskytovateľa v súvislosti s nepodstatnou zmenou
projektu, ktorou sa mení Zmluva o poskytnutí NFP:
 Postačuje zo strany prijímateľa zaslať Oznámenia o zmene,
ktoré nemá predpísanú formu. Oznámenie o zmene musí
obsahovať stručný popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny
projektu, dopad na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné
ukazovatele projektu a rozpočet projektu (v prípade
relevancie aj zmenený rozpočet projektu);

 Oznámenie o zmene prijímateľ zasiela Poskytovateľovi
písomnou formou doporučeného listu projektovému
manažérovi.
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Zmeny v projekte
Nepodstatné zmeny v projekte:
Postupy Poskytovateľa v súvislosti s nepodstatnou zmenou projektu, ktorou
sa mení Zmluva o poskytnutí NFP:
 Poskytovateľ Oznámenie o zmene bezodkladne posúdi, čím vezme zmenu
projektu na vedomie. Poskytovateľ nemá povinnosť predmetné
oznámenie
schvaľovať. (Prax: v takomto prípade ak Poskytovateľ
neposkytne spätnú väzbu, má sa zato, ţe zmena projektu je v súlade s
normami a Poskytovateľ ju eviduje);
 Ak Poskytovateľ počas posudzovanie oznámenia o zmene projektu zistí,
ţe nejde o nepodstatnú zmenu v projekte, bezodkladne upozorní
prijímateľa na túto skutočnosť, z čoho vyplýva ţe prijímateľ nie je
oprávnený postupovať v zmysle navrhovanej zmeny. Oznámenie
o zmene nemusí obsahovať informácie nutné pre oznámenie
nepodstatnej zmeny v prípade, ak ide o zmenu identifikačných
a kontaktných údajov.
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Zmeny v projekte
Nepodstatné zmeny v projekte:
 V zmysle čl. 8 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o
NFP „Zmena Zmluvy formou písomného očíslovaného dodatku nie
je potrebná v prípade ..... „;
 Ide o prípady nepodstatných zmien zmluvy;
 Poskytovateľ vypracuje písomnú odpoveď o akceptácii/
neakceptácii zmeny – doručuje sa písomne doporučenou poštou
(prípadne e-mailom s poţiadavkou o potvrdení doručenia.
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Zmeny v schválenej žiadosti o NFP
 V prípade zmien v schválenej žiadosti o NFP prijímateľ
zasiela oznámenie o zmenách na e-mail projektového
manaţéra Poskytovateľa.
 Poskytovateľ (projektový manaţér) predloţené oznámenie
neschvaľuje, prijímateľ je oprávnený postupovať v zmysle
oznámenia, pokiaľ Poskytovateľ bezodkladne neupozorní
prijímateľa, ţe takýto postup nie je moţný v zmysle
navrhovaných zmien v ţiadosti o NFP.
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Zmena zmluvných podmienok na podnet
Poskytovateľa
Podstatné i nepodstatné zmeny projektu:
 Oprávnenie Poskytovateľa NFP na vlastný podnet vykonať
zmeny v
určených prípadoch;
 Ide najmä o prípady, kedy bol na základe zasielaných
Monitorovacích správ projektu alebo výsledkov kontroly
na mieste identifikovaný nesúlad so Zmluvou o poskytnutí
NFP, prípadne je potrebné odstrániť administratívne chyby
zo strany Poskytovateľa;
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Zmena zmluvných podmienok na podnet
Poskytovateľa
Podstatné zmeny projektu
 Výstupom zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa v
prípade podstatných zmien projektu je Dodatok k Zmluve
o poskytnutí NFP.
 V týchto prípadoch Poskytovateľ pripraví návrh dodatku
Zmluvy o poskytnutí NFP do 40 dní od identifikovania
potreby vykonania zmeny zo strany Poskytovateľa. Ďalší
postup schvaľovania a podpisovania zmeny Zmluvy
o poskytnutí NFP formou dodatku je obdobný, ako pri
iniciovaní zmeny zmluvných podmienok na podnet
prijímateľa.
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Zmeny súvisiace s aktualizáciou riadiacej
dokumentácie
Zo strany Poskytovateľa môţe byť iniciovaná zmena Zmluvy
o poskytnutí NFP aj na základe aktualizácie riadiacej
dokumentácie v prípade:
 ak nedochádza k zmene textu Zmluvy o poskytnutí NFP
a Poskytovateľ uverejní nové znenie príslušných dokumentov
na svojej webovej stránke;
 ak dochádza k zmene textu Zmluvy o poskytnutí NFP
a Poskytovateľ upraví nové znenie zmenených článkov
Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle spôsobom stanoveným v
Zmluve o poskytnutí NFP informáciu prijímateľovi (emailom).
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Zmeny súvisiace s aktualizáciou riadiacej
dokumentácie
 Ak Poskytovateľ určil elektronickú formu komunikácie
v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, článok 4 odsek 4.3,
„zmeny textu Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľovi
oznámi e-mailom“;
 V ostatných prípadoch tak Poskytovateľ urobí formou
doporučeného listu.
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Zmeny súvisiace s aktualizáciou riadiacej
dokumentácie
 Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP sa
povaţuje najmä konkludentný prejav vôle prijímateľa,
spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov,
ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom.

20

Zmeny súvisiace s aktualizáciou riadiacej
dokumentácie
Za konkludentný prejav vôle prijímateľa sa povaţuje:
 Akékoľvek konanie prijímateľa, ktorým prijímateľ pokračuje
v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, to znamená z ktorého
moţno jednoznačne bez pochybností usúdiť ţe zmluvný
vzťah medzi oboma zmluvnými stranami naďalej trvá aj po
vykonaní zmien;
 Ide najmä o tieto konania: „Zaslanie Monitorovacích správ
projektu a Žiadostí o platbu Poskytovateľovi, prijatie
platby NFP od Poskytovateľa a pod.“
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Ukončenie zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah môže byť ukončený:
 riadnym ukončením zmluvného vzťahu (splnením záväzkov
zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola
Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená),
 mimoriadnym ukončením zmluvného vzťahu, ktoré môţe
nastať:
- dohodou zmluvných strán;
- odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
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Riadiaca dokumentácia

Všetky aktuálne
dokumentácie sú
Poskytovateľa:

informácie
zverejnené

o zmene riadiacej
na webovom sídle

www.iazasi.gov.sk
www.esf.gov.sk
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Ďakujeme za pozornosť
Implementačná agentúra
pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Špitálska 6 | 813 65 Bratislava
www.iazasi.gov.sk
info@iazasi.gov.sk
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