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DODATOK č. 312041R590  D01  

K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  
(ďalej aj ako „zmluva“) 

 

číslo zmluvy:    I312041R59001  

názov projektu:   Opatrovateľská služba v obci Modrany 

kód projektu ITMS2014+:  312041R590 

 

uzavretej medzi 

 

Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“): 

 
názov:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sídlo:   Špitálska 4,6, 8, 816 43 Bratislava 

IČO:   00 681 156 

DIČ:  2020796338 

konajúci:   JUDr. Ján Richter, minister  

v zastúpení   

názov:   Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 

sídlo:  Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

poštová adresa: Nevädzová 5, 814 55  Bratislava 

IČO:  30 854 687 

DIČ:  2021846299 

konajúci:   Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom zo dňa 11.11.2015 

 

a 

 

Prijímateľom:  

 
názov: Obec Modrany 

sídlo: Hlavná 337, 946 33 Modrany 

zapísaný v: Štatistickom úrade SR pod registračným číslom OVM0665 

konajúci: Štefan Édes 

IČO: 00306584 

DIČ: 2021046709 

 

 

V súlade s čl. 6 Zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa  zmluvné strany 

dohodli, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení nasledovne: 
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I. 

 

1. V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky sa mení článok 17a, odsek 2. a znie 

nasledovne:  

 

„Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do 

výšky 70 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít 

Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie.“ 

 

2. V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky sa mení článok 17a, odsek 3. a znie 

nasledovne:  

 

„Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia 

nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného 

riadenia, pričom tam, kde je v texte koeficient 0,4 sa uplatní koeficient 0,7, zároveň tam, 

kde je v texte percentuálna hodnota 40% sa uplatní percentuálna hodnota 70% a tam, kde 

je v texte uvedená 9 – mesačná lehota na zúčtovanie sa uplatní 12 – mesačná lehota na 

zúčtovanie.“ 

 

3. V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky sa mení článok 17a, odsek 4. a znie 

nasledovne: 

 

„Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu 

priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte 

Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej 

platby.  

 

4. V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky sa mení článok 17a, odsek 6. a znie 

nasledovne: 

 

„Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby 

v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje 

osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej 

zálohovej platbe. 

 

5. V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky sa mení článok 17a, odsek 8. a znie 

nasledovne: 
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„Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ 

môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky 

NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej 

poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je 

maximálne 70 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie 

aktivít Projektu.“ 

 

6. V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky sa mení článok 17a, odsek 9. a znie 

nasledovne: 

„Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval 

Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ 

môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených 

výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na 

zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.“ 

 

7. V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky sa mení článok 17a, odsek 10. a znie 

nasledovne: 
„Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania 

platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, 

Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu 

nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu 

nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa 

Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v 

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.“ 

 

8. V prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky sa mení článok 17a, odsek 11. a znie 

nasledovne: 
„Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval 

Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný 

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto 

VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote 

nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň 

znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému 

finančného riadenia.“ 

 

9. Na zmeny uvedené v článku I tohto dodatku sa vzťahuje aj Metodický pokyn CKO č. 26, 

najmä časť 2.4., ktorá upravuje časový aspekt posudzovania zmien projektu a právne 

účinky zmeny. 

 

II. 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane 

prijímateľ a 2 poskytovateľ. 
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3. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Zuzana Borgulová, štatutárny orgán/zástupcu1Poskytovateľa 

 

Za Prijímateľa v Modranoch, dňa: 29.11.2019 

 

 

Podpis: .......................................  

Štefan Édes štatutárny orgán/zástupca[2] Prijímateľa 

                                                 
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
[2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 


