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Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi 
zastupujúcimi Slovenskú republiku 

č.        
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 v znení neskorších predpisov 
medzi 
 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO:  
DIČ:  
Zapísaná v obchodnom registri:  
Štatutárny zástupca:  
(ďalej len „banka“ ) 
 
a 
 
Slovenskou republikou 
zastúpenou  

názov  : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
IČO  : 00678678 
DIČ : SK 2020830922 
 
konajúci : doc. Ing. Jozef Medveď, PhD., minister 
(ďalej len „riadiaci orgán“) 

 
a 

názov  : Správa finančnej kontroly Bratislava 
sídlo : Drieňová 34, 826 25 Bratislava 
IČO : 00894478 
DIČ : SK 2020878387  
konajúci : Ing. Peter Hrnek, CSc., riaditeľ 

a 
názov  : Správa finančnej kontroly Zvolen 
sídlo : T. G. Masaryka 10, 961 21 Zvolen 
IČO : 00894494 
DIČ : 2021328760 
konajúci : Ing. Dušan Brachna, riaditeľ 

a 
názov  : Správa finančnej kontroly Košice 
sídlo : Komenského 52, 040 92 Košice 
IČO : 00894486 
DIČ : 2020753361 
konajúci : Ing. Miroslav Vavrek, riaditeľ 

 
(ďalej aj ako „správa finančnej kontroly “) 
 
(riadiaci orgán a správa finančnej kontroly spolu ďalej aj ako „orgány zastupujúce 
SR“) 
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(banka a orgány zastupujúce SR spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

Časť I 
 

Článok I 
Definícia pojmov 

 
Pre účely tejto zmluvy sa rozumie pod pojmom: 

a) „projekt “ - súhrn aktivít a činností prispievajúcich k plneniu cieľov prioritnej osi 
a operačného programu, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie NFP, ktoré prijímateľ 
popisuje v žiadosti o NFP a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou 
o poskytnutí NFP resp. iným právnym titulom; 

b) „operačný program“ alebo „OP“ - dokument predložený členským štátom a prijatý 
Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru 
priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo 
v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a  Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja;  

c) „štrukturálne fondy a Kohézny fond“ alebo „ŠF a KF“ - nástroje kohéznej politiky 
EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria 
Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

d) „ riadiaci orgán“ alebo „RO“- národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo 
súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného 
programu. RO je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR je RO ústredný orgán 
štátnej správy určený vládou SR; Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné 
prostredie je Ministerstvo životného prostredia SR; 

e) „sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom“ alebo „SO/RO“- 
ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo iná 
právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie 
úloh riadiaceho orgánu určených v splnomocnení riadiaceho orgánu. Rozsah 
a definovanie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom je 
v kompetencii riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia, pričom 
sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je aj subjekt poverený vládou SR 
na riadenie a vykonávanie časti OP v súlade s čl. 42, ods. 1 Nariadenia Rady (ES)       
č. 1083/2006, t.j. zabezpečenie implementácie časti OP prostredníctvom globálneho 
grantu;  

f)  „štát“  – znamená Slovenskú republiku zastúpenú príslušným orgánom zastupujúcim 
SR, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy pri určení zmluvných strán alebo 
akýkoľvek iný subjekt konajúci v mene SR alebo zastupujúci záujmy SR na základe 
platných právnych predpisov, ktorý má v správe pohľadávku voči prijímateľovi zo 
zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečenú záložným právom; v prípade, ak ešte 
pohľadávka zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku voči 
prijímateľovi nevznikla, sa za štát považuje riadiaci orgán; 

g) „prijímate ľ“ – hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo 
súkromný, zodpovedný za začatie, vykonávanie a ukončenie projektu, ktorému sú za 
účelom realizácie projektu poskytované prostriedky verejných rozpočtov; s výnimkou 
štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií, štátnych účelových 
fondov a fondov sociálneho poistenia a fondov zdravotného poistenia;  
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h) „klient banky“ – pre účely tejto zmluvy je klientom banky „ prijímateľ“, ktorému 
banka poskytuje na základe zmluvy o úvere úver, za účelom 
spolufinancovania/predfinancovania realizácie projektu;  

i) „monitorovanie“ - pravidelná činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým zberom, 
triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií a prezentáciou 
výsledkov monitorovania pre potreby hodnotenia a kontroly riadených procesov na 
projektovej a programovej úrovni. Na úrovni projektu je hlavným cieľom 
monitorovania preverovanie súladu implementácie projektu s uzatvorenou zmluvou 
o poskytnutí NFP. Úlohou monitorovania projektu je odhaliť nedostatky pri 
implementácii, ako napríklad odklonenie sa od zmluvy o poskytnutí NFP po stránke 
obsahovej alebo finančnej a v prípade zistenia nedostatkov navrhnúť spôsob ich 
odstránenia tak, aby boli plánované výsledky projektu dosiahnuté; 

j) „kontrola “ – vládny audit a/alebo súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 
predpisov overuje splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu 
určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito 
prostriedkami;  

k) „nezrovnalosť“ (iregularita)  - akékoľvek porušenie legislatívy Európskych 
spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, 
dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych 
spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou 
výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev 
alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;  

l) „certifika čný orgán“ - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo 
subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikácie výkazov výdavkov 
a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. Zákon č. 528/2008 
Z. z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES stanovuje, že v podmienkach 
Slovenskej republiky certifikačný orgán rovnako plní úlohu orgánu zodpovedného za 
koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, 
vypracovanie žiadostí o platbu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu 
platieb, pričom certifikačným orgánom je ministerstvo určené zákonom č. 502/2001   
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, a teda Ministerstvo financií SR. Vo vzťahu k 
Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene Ministerstva financií SR ako 
klient Štátnej pokladnice.;  

m) „platobná jednotka“ - organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná 
právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi na základe 
vykonania predbežnej finančnej kontroly pred platbou prijímateľovi. Platobnú 
jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vzťahu k Štátnej 
pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva ako vnútorná 
organizačná jednotka klienta Štátnej pokladnice;  

n) „nenávratný finančný príspevok“ alebo „NFP“ - suma finančných prostriedkov 
poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so 
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

o) „banka“ – finančná inštitúcia, ktorej činnosť a postavenie sa riadi zák. č. 483/2001 Z. 
z. o bankách v platnom znení, vrátane pobočiek zahraničných bánk a zahraničných 
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bánk; ak sa v tejto zmluve používa pojem banka, znamená banku, ktorá je zmluvnou 
stranou, ibaže z predmetného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že pojem banka má 
všeobecný charakter (napr. časť III., čl, 2, ods. 3 tejto zmluvy); 

p) „zmluva o úvere“ – zmluva uzatvorená medzi klientom a bankou, predmetom ktorej 
je poskytnutie úveru bankou klientovi za účelom realizácie projektu alebo za účelom 
prefinancovania projektu; 

q) „celková pohľadávka banky“ – znamená pohľadávku banky s príslušenstvom 
a poplatkami, ktorá bola zabezpečená záložným právom v zmysle príslušnej záložnej 
zmluvy uzavretej medzi bankou a prijímateľom; výška celkovej pohľadávky banky sa 
určí ku dňu prijatia výťažku z výkonu záložného práva Navrhovateľom ; 

r) „obmedzená pohľadávka banky“ – znamená pohľadávku banky s príslušenstvom, 
ktorá bola zabezpečená záložným právom v zmysle príslušnej záložnej zmluvy 
uzavretej medzi bankou a prijímateľom ako klientom a ktorej výška je obmedzená na 
výšku istiny s príslušenstvom a úrokom z omeškania alebo poplatkom z prečerpania 
na účte prijímateľa zodpovedajúcim úrokom z omeškania, bez zmluvnej pokuty 
a akýchkoľvek bankových poplatkov majúcich sankčný charakter ku dňu prijatia 
výťažku z výkonu záložného práva Navrhovateľom ; 

s) „pohľadávka štátu“ – znamená pohľadávku štátu, ktorá bola zabezpečená záložným 
právom v zmysle príslušnej záložnej zmluvy uzavretej medzi riadiacim orgánom 
a prijímateľom, pričom celková výška tejto pohľadávky je tvorená súčtom pohľadávok 
vyplývajúcich:  
(i) z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia správy finančnej kontroly 

o porušení finančnej disciplíny v zmysle zákona o RPVS ku dňu prijatia výťažku 
z výkonu záložného práva Navrhovateľom. Ak takéto rozhodnutie nenadobudlo 
právoplatnosť ku dňu prijatia výťažku z výkonu záložného práva 
Navrhovateľom; v takom prípade sa výška pohľadávky štátu určuje podľa bodov  
nižšie; 

(ii)  z prvostupňového rozhodnutia správy finančnej kontroly o porušení finančnej 
disciplíny v zmysle zákona o RPVS ku dňu prijatia výťažku z výkonu záložného 
práva Navrhovateľom. Ak takéto rozhodnutie nebolo vydané ku dňu prijatia 
výťažku z výkonu záložného práva Navrhovateľom; v takom prípade sa výška 
pohľadávky štátu určuje podľa bodov nižšie, 

(iii)  z čiastkovej správy z vládneho auditu; ak nebola vydaná, na základe správy 
z vládneho auditu v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v  znení neskorších predpisov ku dňu prijatia výťažku 
z výkonu záložného práva Navrhovateľom. Ak takýto vládny audit nebol 
ukončený ku dňu prijatia výťažku z výkonu záložného práva Navrhovateľom, 
v takom prípade sa výška pohľadávky štátu určuje podľa bodov nižšie; 

(iv) zo žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú predložil riadiaci orgán 
prijímateľovi v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, 

pričom výška celkovej pohľadávky sa určí ku dňu prijatia výťažku z výkonu 
záložného práva Navrhovateľom. 

t) „pro rata podiel banky“ – znamená podiel obmedzenej pohľadávky banky voči súčtu 
obmedzenej pohľadávky banky a pohľadávky štátu; 

u) „pro rata podiel štátu“ – znamená podiel pohľadávky štátu voči súčtu obmedzenej 
pohľadávky banky a pohľadávky štátu;  

v) „zákon o RPVS“ – znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov; 
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w) „zákon o fondoch ES“ – znamená zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v  znení neskorších predpisov; 

x) „zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ (ďalej aj „zmluva 
o poskytnutí NFP“) - dvojstranný právny úkon stanovujúci zmluvné podmienky, 
práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu ako poskytovateľa pri poskytnutí 
NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je 
predmetom schválenej žiadosti o NFP.  
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je určenie spoločného postupu zmluvných strán pri zriadení 

záložného práva k majetku prijímateľa za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok 
v nadväznosti na realizáciu projektov spolufinancovaných v rámci Operačného programu 
Životné prostredie.   

 
2. Predmetom tejto zmluvy je aj určenie spoločného postupu zmluvných strán pri výkone 

záložného práva vrátane dohody o poradí ich záložných práv rozhodujúcom 
na uspokojenie banky a štátu pri  rozdelení výťažku zo speňaženia zálohu.  

 
3. Predmetom tejto zmluvy je aj vymedzenie povinností banky a štátu pri výmene 

informácií, ktoré sa týkajú schválenia  úveru a podpísania zmluvy o úvere medzi bankou 
a klientom banky a schválenia nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych 
fondov a príspevku štátneho rozpočtu a uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a  prijímateľom na realizáciu takého 
projektu, na ktorý mu bol poskytnutý úver z banky.  

 
4. Predmetom tejto zmluvy je aj vymedzenie postupu štátu a banky pri vzájomnom 

poskytovaní informácií o tých zmenách, ktoré nastali počas platnosti zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku alebo zmluvy o úvere a ktoré môžu ovplyvniť plnenie 
podmienok týchto zmlúv, resp. spôsobia odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku zo strany riadiaceho orgánu alebo zmluvy o úvere zo strany banky 
alebo vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru zo strany banky.  

 
 

Časť II 
Povinnosti štátu a banky pri poskytovaní informácii 

a ich vzájomnej výmeny 
 

Článok 1 
Povinnosti štátu a banky pred schválením príspevku, uzatvorením  zmluvy o poskytnutí 

príspevku a pred schválením úveru a uzatvorením  zmluvy o úvere 
 

1. Riadiaci orgán je povinný v deň zverejnenia výzvy na predkladanie projektov informovať 
banku o jej zverejnení. V prípade, ak dôjde k zmene, doplneniu  alebo inej úprave 
v zverejnenej výzve, riadiaci orgán informuje banku bezodkladne po tom, ako je táto 
zmena,  doplnenie alebo iná úprava zverejnená. Informácie podľa tohto odseku zasiela 
riadiaci orgán banke elektronicky na adresu kontaktnej osoby podľa časti IV, ods. 2, a to 
odkazom na príslušnú webovú stránku riadiaceho orgánu, na ktorej je výzva, jej zmeny, 
doplnenia alebo iné úpravy zverejnené.  
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2. Banka sa zaväzuje pri vydávaní nezáväzného/záväzného úverového prísľubu používať 

vzory týchto prísľubov podľa prílohy č. 1 a 2 tejto zmluvy. Banka je oprávnená využiť 
formu zmluvy o úvere namiesto záväzného úverového prísľubu. 

 
3. Riadiaci orgán sa zaväzuje, že v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

s  prijímateľom uloží povinnosť prijímateľovi predložiť banke originál alebo úradne 
osvedčenú kópiu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 10 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, v prípade, 
že banka žiada do zálohu predmet projektu alebo akúkoľvek vec, na ktorú sa poskytujú 
peňažné prostriedky v rámci projektu prijímateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
predloženie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.   

 
4. Banka sa zaväzuje, že v zmluve o úvere s klientom banky uloží povinnosť klientovi banky 

predložiť riadiacemu orgánu originál alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy o úvere do 10 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v prípade, že riadiaci orgán 
žiada do zálohu predmet financovania úveru alebo akúkoľvek vec, na ktorú sa poskytuje 
úver v rámci projektu prijímateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na predloženie dodatku 
k zmluve o úvere.  

 
5. Riadiaci orgán je povinný na základe písomnej požiadavky banky v lehote do 10 

pracovných dní poskytnúť presné a úplné informácie, ktoré nie sú predmetom obchodného 
a služobného tajomstva, týkajúce sa Programového manuálu, schém štátnej pomoci 
a obsahu výzvy na predkladanie projektov zverejnenej riadiacim orgánom. Okruh 
informácií je zameraný na definovanie oprávnených prijímateľov, oprávnené aktivity, 
oprávnené náklady,  stanovenie finančných limitov pre poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku, maximálnu dĺžku financovania a realizácie projektu. Riadiaci orgán 
sa zaväzuje zabezpečiť v zmluve o poskytnutí NFP súhlas  prijímateľa s poskytnutím 
akýchkoľvek informácií týkajúcich sa zmluvy o poskytnutí NFP, resp. iných zmlúv, ktoré 
uzatvorí riadiaci orgán s prijímateľom v súvislosti s projektom a zmluvou o poskytnutí 
NFP, zo strany riadiaceho orgánu banke.  

 
6. Banka sa zaväzuje zabezpečiť v zmluve o úvere súhlas klienta s poskytnutím akýchkoľvek 

informácií týkajúcich sa zmluvy o úvere, resp. iných zmlúv, ktoré uzatvorí banka 
s klientom v súvislosti s projektom a zmluvou o úvere, zo strany  banky orgánom 
zastupujúcim SR.  

 
7. V prípade zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky sa táto zaväzuje, že 

akceptuje právo platné a účinné v Slovenskej republike ako jediné rozhodné právo, 
ktorým sa bude riadiť a na základe ktorého a v súlade s ktorým budú vykladané jednotlivé 
ustanovenia tejto zmluvy, ako aj všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo právne 
následky, ktoré budú s touto zmluvou súvisieť, vrátane posudzovania platnosti predmetnej 
zmluvy, ako aj následkov jej prípadnej neplatnosti. Pobočka zahraničnej banky sa zároveň 
zaväzuje, že Zmluva o spolupráci uzatvorená v slovenskom jazyku je záväzná pre obe 
zmluvné strany. 

 
8. Všetky informačné povinnosti, na ktoré je v zmysle tohto článku zaviazaný riadiaci orgán, 

môžu byť splnené prostredníctvom SO/RO, ak tento spôsob plnenia si informačných 
povinností písomne oznámi riadiaci orgán banke. Po obdržaní takéhoto oznámenia je 
zároveň banka povinná plniť svoje informačné povinnosti vyplývajúce jej z tohto článku 
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voči riadiacemu orgánu tým, že ich oznámi SO/RO, ktorý bol uvedený v oznámení 
riadiaceho orgánu. 

 
Článok 2 

Informa čné povinnosti riadiaceho orgánu a banky v súvislosti so 
zmluvou  o poskytnutí NFP a zmluvou o úvere 

 
1. Riadiaci orgán na základe žiadosti banky písomne v lehote do 10 pracovných dní 

oboznámi banku o spôsobe a mechanizme preplácania oprávnených nákladov a určenia 
lehoty na preplácanie oprávnených nákladov na základe podkladov certifikačného orgánu, 
resp. platobných jednotiek. Riadiaci orgán nezodpovedá za omeškanie platieb, ktoré 
nastali bez jeho zavinenia. O zmenách v spôsobe a mechanizme preplácania a zmenách 
lehôt na preplácanie riadiaci orgán bude písomne informovať banku do 15 pracovných dní 
odo dňa  prijatia zmeny na základe podkladov certifikačného orgánu resp. platobných 
jednotiek.  

 
2. Pri uplatňovaní financovania projektov systémom refundácie, resp. kombinovaným 

systémom, za podmienky existencie rôzneho účtu pre refundáciu a pre predfinancovanie 
/zálohové platby, je riadiaci orgán povinný zabezpečiť bezodkladne totožnosť číselného 
označenia účtu klienta banky uvedenom v zmluve o úvere za účelom výplaty 
nenávratného finančného príspevku s číslom účtu prijímateľa pre refundáciu uvedenom v 
zmluve o poskytnutí NFP a so žiadosťou o platbu zo strany prijímateľa.  
 
V prípade, že účet podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nebude uvedený v zmluve o 
poskytnutí NFP, riadiaci orgán sa zaväzuje bezodkladne uzavrieť s prijímateľom dodatok 
k zmluve o poskytnutí NFP, predmetom ktorého bude zabezpečenie totožnosti číselného 
označenia oboch účtov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na riadiaci orgán v prípadoch, ak 
bola zmluva o poskytnutí NFP podpísaná pred zmluvou o úvere a účet prijímateľa 
uvedený v zmluve o poskytnutí NFP je vedený v banke, ktorá poskytuje prijímateľovi 
úver na základe tejto zmluvy o úvere.  
 
Riadiaci orgán sa tiež zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu banky 
nedohodne s prijímateľom, a to ani formou dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, žiadnu 
následnú zmenu toho čísla účtu prijímateľa, ktorý je podľa zmluvy o poskytnutí NFP 
určený na vyplatenie nenávratného finančného príspevku a je zároveň súčasťou zmluvy o 
úvere.  
 
Riadiaci orgán nemá povinnosť uvádzať účet v zmluve o poskytnutí NFP s totožným 
číselným označením účtu prijímateľa uvedenom v zmluve o úvere v prípade, ak 
prijímateľom je subjekt, ktorý je klientom Štátnej pokladnice a v súlade so zákonom č. 
291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je povinný realizovať svoj rozpočet v súlade s týmto zákonom (napr. verejná 
vysoká škola, štátny podnik alebo vyšší územný celok). 

 
3. Banka je povinná informovať riadiaci orgán o skutočnostiach vyplývajúcich z analýzy 

ekonomickej situácie klienta banky,  ktoré by viedli k zatriedeniu pohľadávky banky 
z tohto úveru do triedy neštandardných pohľadávok v zmysle príslušného opatrenia 
Národnej banky Slovenska, a to do 10 pracovných dní odo dňa, keď sa o nich banka 
dozvedela.  
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4. Riadiaci orgán je v štvrťročných intervaloch povinný informovať príslušnú správu 
finančnej kontroly o zozname projektov, na realizáciu ktorých bol bankou poskytnutý 
úver spolu s označením banky poskytujúcej úver.  

 
5. Riadiaci orgán sa zaväzuje písomne informovať banku o:  

a) takom porušení podmienok zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa a márnom 
uplynutí lehoty stanovenej prijímateľovi na odstránenie zistených porušení podmienok 
zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré môže byť porušením finančnej disciplíny alebo 
nezrovnalosťou s finančným dopadom alebo takým porušením zmluvných podmienok, 
ktoré môžu mať za následok odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP, a to v lehote do 
7 pracovných dní po márnom uplynutí stanovenej lehoty, 

b) pozastavení financovania vynaložených výdavkov príjímateľovi, a to v lehote do 3 
pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia riadiaceho orgánu o pozastavení 
financovania,  

c) odstúpení riadiaceho orgánu od zmluvy o poskytnutí NFP s  prijímateľom 
a o dôvodoch odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého vzniká 
prijímateľovi povinnosť vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti, a to v lehote do 3 
pracovných dní odo dňa odoslania odstúpenia; 
 

Správa finančnej kontroly sa zaväzuje písomne informovať banku a riadiaci orgán o: 
 

d) zaslaní oznámenia o začatí správneho konania vo veci uloženia sankcie za porušenie 
finančnej disciplíny, podľa § 31 zákona o RPVS, ktoré môže mať za následok 
pozastavenie financovania a predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre riadnu 
realizáciu aktivít projektu, v lehote do 3 pracovných dní od zaslania oznámenia 
o začatí správneho konania. 

e) o porušení finančnej disciplíny v zmysle príslušných ustanovení zákona o RPVS. 
Správa finančnej kontroly informuje o tejto skutočnosti banku do 3 pracovných dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného v prvostupňovom 
správnom konaní alebo  do 3 pracovných dní odo dňa, kedy bolo správe finančnej 
kontroly zaslané právoplatné druhostupňové rozhodnutie v správnom konaní. 

 
6. Banka sa zaväzuje písomne informovať riadiaci orgán o :  

a) takých porušeniach podmienok zmluvy o úvere, ktoré budú mať za následok 
pozastavenie poskytovania úveru alebo vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru alebo 
speňaženie zálohu zo strany banky, a to v lehote do 7 pracovných dní odo dňa kedy sa 
to banka dozvedela; 

b) odstúpení banky od zmluvy o úvere, o akomkoľvek inom ukončení zmluvy o úvere 
alebo o vyhlásení predčasnej splatnosti úveru poskytnutého klientovi na základe 
zmluvy o úvere a o dôvodoch odstúpenia od zmluvy o úvere, akomkoľvek inom 
ukončení zmluvy o úvere alebo vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru, a to v lehote 
do 3 pracovných dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu, inému ukončeniu zmluvy 
o úvere alebo k vyhláseniu predčasnej splatnosti úveru. 

 
7. V prípade, ak počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP alebo zmluvy o úvere  dôjde 

k uzavretiu dodatku k týmto zmluvám, riadiaci orgán a banka sú povinné sa vzájomne 
informovať v lehote do 10 pracovných dní od uzatvorenia takýchto dodatkov.  

 
8. Všetky informačné povinnosti, na ktoré je v zmysle tohto článku zaviazaný riadiaci orgán, 

môžu byť splnené prostredníctvom príslušného SO/RO, ak tento spôsob plnenia si 
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informačných povinností písomne oznámi riadiaci orgán banke. Po obdržaní takéhoto 
oznámenia je zároveň banka povinná plniť svoje informačné povinnosti vyplývajúce jej 
z tohto článku voči príslušnému SO/RO, ktorý bol uvedený v oznámení riadiaceho 
orgánu. 

 
 

Časť III. 
Záložné právo 

 
Článok 1 

Zriadenie záložného práva 
 

1. Banka a riadiaci orgán sú oprávnení samostatnými zmluvami zriadiť záložné právo na 
majetok prijímateľa, na ktorého nadobudnutie, obnovu, zhodnotenie alebo rekonštrukciu 
bol použitý NFP, alebo na iný majetok prijímateľa, ktorý slúži ako zabezpečenie pre 
poskytnutie financovania projektu z NFP a z úveru, a to za účelom zabezpečenia svojich 
pohľadávok. Na majetku prijímateľa, na ktorého nadobudnutie, obnovu, zhodnotenie 
alebo rekonštrukciu bol použitý NFP, na ktorý je takto zriadené záložné právo, nesmie 
viaznuť skôr vzniknuté záložné právo, s výnimkou záložného práva, ktoré bolo zriadené 
v prospech banky, ktorá je zmluvnou stranou a s výnimkou záložného práva v prospech 
riadiaceho orgánu. 

 
2. Banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a riadiaci orgán zriadi záložné 

právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Banka si môže zriadiť záložné právo aj 
v ďalšom poradí. V prípade, ak je prednostným záložným veriteľom RO, uzatvorí tento 
s bankou na žiadosť banky dohodu o poradí záložných práv, na základe ktorej sa stane 
prednostným záložným veriteľom banka. 

 
3. Banka je oprávnená zabezpečiť záložným právom na majetok uvedený v tejto časti, 
článku 1, ods. 1 iba takú svoju pohľadávku na vrátenie prostriedkov, ktorými bol 
spolufinancovaný projekt prijímateľa, na ktorý bol poskytnutý NFP.  

 
Článok 2 

Predpoklady pre výkon záložného práva 
 

1. Riadiaci orgán zabezpečí zapracovanie ustanovenia do zmluvy o poskytnutí NFP 
uzavretej s prijímateľom, podľa ktorého:  
a) také porušenie zmluvy o úvere medzi prijímateľom ako klientom banky a bankou zo 

strany prijímateľa banky, alebo 
b) odstúpenie banky od zmluvy o úvere alebo 
c) akékoľvek iné ukončenie zmluvy o úvere alebo  
d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého  prijímateľovi na základe zmluvy 

o úvere,   
ktoré: 

(i) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu podľa časti III tejto zmluvy a / 
alebo  

(ii)  spôsobí neschopnosť prijímateľa preukázať zdroje financovania časti oprávnených 
nákladov podľa schválenej intenzity pomoci a / alebo sumy všetkých 
neoprávnených nákladov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy 
riadiaceho orgánu,  
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predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre riadnu realizáciu aktivít projektu 
smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v zmluve o poskytnutí NFP. 
 

2. Banka zabezpečí zapracovanie takého ustanovenia do zmluvy o úvere uzavretej 
s prijímateľom ako klientom, na základe ktorého bude banka oprávnená odstúpiť od 
zmluvy o úvere, vypovedať zmluvu o úvere, iným spôsobom ukončiť zmluvu o úvere 
alebo vyhlási predčasnú splatnosť úveru poskytnutého prijímateľovi na základe zmluvy 
o úvere v prípade, ak je právoplatným rozhodnutím príslušnej správy finančnej kontroly 
určené, že prijímateľ porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. a) až d) zákona 
o RPVS., a takéto porušenie zároveň má alebo môže mať za následok pozastavenie 
financovania zo strany riadiaceho orgánu a predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre 
riadnu realizáciu aktivít projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného 
v zmluve o poskytnutie NFP.  

 
3. Riadiaci orgán zabezpečí zapracovanie ustanovenia do zmluvy o poskytnutí NFP 

uzavretej s prijímateľom, podľa ktorého prijímateľ nesmie záloh ďalej zaťažiť záložným 
právom v prospech tretej osoby pod sankciou podstatného porušenia zmluvy o poskytnutí 
NFP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva v prospech tej banky, 
ktorá na realizáciu projektu poskytuje prijímateľovi ako svojmu klientovi úver a má 
s riadiacim orgánom uzatvorenú zmluvu o spolupráci.  

 
Článok 3 

Osobitné ustanovenia v nadväznosti na zákonný prechod záložného práva  
podľa zákona o fondoch ES 

 
1. Pre riadne plnenie zmluvných záväzkov zmluvných strán a pre účely vylúčenia 

pochybností sú si zmluvné strany vedomé a akceptujú nasledovné skutočnosti:  
a) Pohľadávku štátu ako prvý eviduje riadiaci orgán, na základe vystavenia žiadosti 

o vrátenie finančných prostriedkov. V prípade, že táto pohľadávka nie je riadne a včas 
uspokojená tým, že prijímateľ vráti všetky finančné prostriedky v zmysle zaslanej 
žiadosti o ich vrátenie, riadiaci orgán postupuje podľa Usmernenia Ministerstva 
financií SR č. 16/2008–U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 
v platnom znení. Subjektom oprávneným ďalej konať je príslušná správa finančnej 
kontroly v zmysle zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení 
neskorších predpisov, ktorá je oprávnená rozhodovať o porušení finančnej disciplíny 
a ukladať sankcie podľa zákona o RPVS.  

b) Celková výška pohľadávky štátu sa určí v súlade s článkom I písm. s) uvedenom 
v časti I tejto zmluvy.  

c) V dôsledku skutočností uvedených v bode 1 písm. a) tohto článku a v nadväznosti na 
ust. § 24 ods. 4 zákona o fondoch ES, ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu a 
nesplní povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím správy finančnej kontroly 
riadne a včas, dňom splatnosti sankcie uloženej touto správou finančnej kontroly 
záložné právo, ktoré vzniklo na základe záložnej zmluvy uzavretej medzi riadiacim 
orgánom a prijímateľom (časť III, článok 1, ods. 1 tejto zmluvy) bezodplatne 
prechádza z riadiaceho orgánu do správy príslušnej správy finančnej kontroly na účely 
zabezpečenia vymáhania pohľadávky štátu z tohto rozhodnutia, a to v rozsahu a za 
podmienok existujúceho záložného práva.  
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2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odseku 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že 
riadiaci orgán písomne oznámi banke odovzdanie agendy súvisiacej s riešením 
pohľadávky štátu voči prijímateľovi, splnenie záväzkov ktorého je zabezpečené záložným 
právom, príslušnej správe finančnej kontroly do 10 dní od odovzdania. Od takéhoto 
oznámenia prechádzajú všetky práva a povinnosti riadiaceho orgánu z tejto zmluvy na 
príslušnú správu finančnej kontroly. Banka je zároveň povinná plniť všetky svoje 
informačné a iné povinnosti a vykonávať všetky svoje práva vyplývajúce pre ňu z tejto 
zmluvy voči príslušnej správe finančnej kontroly od obdržania tohto oznámenia, a to aj 
v prípade, ak táto zmluva určuje za príjemcu takýchto informačných a iných povinností 
riadiaci orgán. Banka zároveň primerane informuje riadiaci orgán, a to zväčša tým, že mu 
jednotlivé oznámenia zasiela na  vedomie. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany 
dohodli, že nesplnenie povinnosti banky podľa predchádzajúcej vety nemá za následok 
vznik zodpovednosti za škodu. 

 
Článok 4 

Spoločný postup pri výkone záložného práva  
a rozdelenie výťažku 

 
1. Banka sa zaväzuje, že pri výkone záložného práva nepredá záloh pred uplynutím lehoty 

105 dní od prvého doručenia oznámenia podľa časti II., článku 2, ods. 6 písm. a) a/alebo 
písm. b) tejto zmluvy riadiacemu orgánu o porušení zmluvy o úvere uzavretej 
s prijímateľom ako jej klientom, ktoré má následky uvedené v časti III, článok 2, ods. 1 
tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo banky začať výkon záložného práva a realizovať 
úkony nevyhnutné k predaju zálohu v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich 
výkon záložného práva a príslušnej zmluvy o zriadení záložného práva. Ak rozhodnutie 
príslušnej správy finančnej kontroly o porušení finančnej disciplíny nadobudne 
právoplatnosť pred uplynutím lehoty 105 dní podľa prvej vety tohto odseku alebo správa 
finančnej kontroly oznámi banke svoj súhlas s predajom zálohu,, banka je oprávnená 
predať záloh kedykoľvek po nadobudnutí právoplatnosti takého rozhodnutia resp. po 
udelení súhlasu zo strany správy finančnej kontroly aj pred uplynutím lehoty 105 dní..  

 
2. Správa finančnej kontroly sa zaväzuje, že pri výkone záložného práva nepredá záloh po 

dobu 105 dní od doručenia oznámenia podľa časti II., článku 2, ods. 5  písm. e) tejto 
zmluvy o porušení finančnej disciplíny, ktoré má alebo môže mať za následok speňaženie 
zálohu. Tým nie je dotknuté právo správy finančnej kontroly začať výkon záložného práva 
a realizovať úkony nevyhnutné k predaju zálohu v zmysle platných právnych predpisov 
upravujúcich výkon záložného práva a príslušnej zmluvy o zriadení záložného práva. Ak 
banka oznámi správe finančnej kontroly svoj súhlas s predajom zálohu, správa finančnej 
kontroly je oprávnená pokračovať vo výkone záložného práva od doručenia takéhoto 
oznámenia banky aj pred uplynutím tejto lehoty 105 dní.  

 
3. Proces výkonu záložného práva začína a vedie tá zmluvná strana, ktorej pohľadávka sa 

stala skôr splatnou (pre účely tohto článku ďalej ako „Navrhovateľ“), pokiaľ sa zmluvné 
strany oprávnené realizovať výkon záložného práva nedohodnú písomne inak. V prípade, 
ak sa pohľadávky oboch zmluvných strán stanú splatné v ten istý deň, proces výkonu 
záložného práva začína a vedie Banka. Pohľadávka štátu sa na účely tejto zmluvy 
považuje za splatnú dňom splatnosti rozhodnutia príslušnej správy finančnej kontroly 
o porušení finančnej disciplíny prijímateľom v zmysle zákona o RPVS. Zmluvné strany sú 
si povinné poskytnúť maximálnu súčinnosť v zmysle tejto zmluvy a súčinnosť potrebnú 
na to, aby došlo k speňaženiu zálohu a rozdeleniu výťažku spôsobom uvedeným v ods. 10 
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tohto článku. Bez ohľadu na to, akým spôsobom budú banka a orgány zastupujúce SR 
postupovať pri výkone záložného práva, k rozdeleniu výťažku musí dôjsť spôsobom 
uvedeným v ods. 10 tohto článku. 

 
4. Navrhovateľ predloží druhej zmluvnej strane do 5 pracovných dní po tom, ako sa stane 

splatná jeho pohľadávka podľa ods. 3 vyššie plán výkonu záložného práva. Plán výkonu 
záložného práva musí rešpektovať túto zmluvu a sledovať účel, za ktorým túto zmluvu 
zmluvné strany uzavreli. Plán výkonu záložného práva bude obsahovať minimálne 
nasledovné údaje:  
a) navrhovaný spôsob výkonu záložného práva,  
b) harmonogram jednotlivých úkonov v nadväznosti na navrhovaný spôsob výkonu 

záložného práva zohľadňujúci zákonné lehoty a bežnú prax,  
c) oznámenie názvu (obchodného mena alebo mena a priezviska) a ďalších kontaktných 

údajov na subjekt, ktorý bude vykonávať predaj zálohu, 
d) upovedomenie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú výkonu záložného 

práva, ktoré vyplývajú z osobitných dohôd Navrhovateľa s tretími osobami a ktoré 
akokoľvek súvisia alebo by mohli súvisieť s právnym postavením druhej zmluvnej 
strany v rámci procesu výkonu záložného práva, najmä vo vzťahu k predpokladaným 
nákladom výkonu záložného práva, k výške uspokojenia jej pohľadávky z výťažku 
z predaja zálohu,  

e) akékoľvek iné údaje, ktoré sú podľa názoru Navrhovateľa relevantné pre druhú 
zmluvnú stranu v súvislosti so spoločným postupom pri výkone záložného práva 
podľa tejto zmluvy, 

ďalej len ako „Plán výkonu záložného práva“.  
 

5. Zmluvná strana, ktorej bol predložený Plán výkonu záložného práva, je povinná do 10 
pracovných dní od jeho doručenia vyjadriť s ním písomný súhlas, alebo formulovať riadne 
odôvodnené pripomienky, ktoré budú obsahovať konkrétne návrhy na zmenu jednotlivých 
navrhovaných častí Plánu výkonu záložného práva. V prípade vznesenia pripomienok 
strany vyvinú maximálne úsilie, aby tieto pripomienky prerokovali a najneskôr do 10 
pracovných dní od vznesenia pripomienok dospeli k zhode o obsahu Plánu výkonu 
záložného práva.  

 
6. V prípade, ak: 

a) zmluvná strana vyjadrí súhlas s predloženým Plánom výkonu záložného práva, 
Navrhovateľ je oprávnený a zároveň povinný vykonávať záložné právo v súlade 
s odsúhlaseným Plánom výkonu záložného práva; 

b) sa zmluvné strany dohodnú na zmene Plánu výkonu záložného práva na základe 
vznesených pripomienok, Navrhovateľ je oprávnený a zároveň povinný vykonávať 
záložné právo v súlade s odsúhlaseným zmeneným Plánom výkonu záložného práva; 

c) nedôjde k dohode zmluvných strán o zapracovaní pripomienok do Plánu výkonu 
záložného práva, alebo ak sa zmluvná strana nevyjadrí v stanovenej lehote k riadne 
doručenému Plánu výkonu záložného práva, je Navrhovateľ oprávnený pokračovať 
v procese výkonu záložného práva podľa pôvodne predloženého Plánu výkonu 
záložného práva. 

Na základe postupu podľa písm. a), b) alebo c) vyššie je výsledkom dohodnutého postupu 
Plán výkonu záložného práva, ktorý sa na účely ďalších ustanovení tohto článku nazýva 
ako „Odsúhlasený plán výkonu záložného práva“. 
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7. Navrhovateľ je oprávnený meniť alebo dopĺňať Odsúhlasený plán výkonu záložného 
práva len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany, ktorý nebude 
bezdôvodne odopretý. Návrh na zmenu Odsúhlaseného plánu výkonu záložného práva 
musí byť písomný a odôvodnený a musí obsahovať najmä: 
a) vymedzenie účelu zmeny,  
b) vymedzenie dopadu zmeny na dovtedy vykonané úkony pri výkone záložného práva 

a ich ďalšiu použiteľnosť (napr. znalecké posudky), 
c) vymedzenie dopadu navrhovanej zmeny na zvýšenie nákladov výkonu záložného 

práva a  
d) podrobné zdôvodnenie, či môže mať navrhovaná zmena vplyv na zníženie pôvodne 

očakávaného výťažku z predaja zálohu. 
Výlučne v prípade, ak je záložným veriteľom a zmluvnou stranou tejto zmluvy banka, na 
mechanizmus prípadnej zmeny alebo doplnenia Odsúhlaseného plánu výkonu záložného 
práva platia primerane ustanovenia ods. 5. a 6. tohto článku, pričom platí, že ak sa 
v týchto ustanoveniach určuje lehota 10 pracovných dní, táto lehota sa skracuje na 5 
pracovných dní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, 
že právo meniť Odsúhlasený plán výkonu záložného práva primerane podľa ustanovení 
ods. 5. a 6. tohto článku nemá subjekt, ktorému bola postúpená pohľadávka banky a ktorý 
nie je bankou.  

8. Navrhovateľ je povinný informovať druhú zmluvnú stranu o zmene skutočností alebo 
postupov vyplývajúcich z Odsúhlaseného plánu výkonu záložného práva v prípade, ak 
takáto zmena bola vyvolaná okolnosťami mimo dispozície Navrhovateľa, a to 
bezodkladne po tom, čo sa Navrhovateľ o takejto zmene dozvedel. 

 
9. V prípade, ak sa v procese realizácie Odsúhlaseného plánu výkonu záložného práva zistí, 

že niektorá zo zmluvných strán pre riadny výkon svojich práv záložného veriteľa 
potrebuje väčší časový priestor a táto potreba vyplýva z právnych predpisov SR alebo EÚ 
alebo záväzných verejnoprávnych noriem, druhá zmluvná strana sa zaväzuje jej takýto 
časový priestor poskytnúť, za podmienky, že to právne predpisy upravujúce výkon 
záložného práva spôsobom zvoleným v Odsúhlasenom pláne výkonu záložného práva 
umožňujú a takýto postup nespôsobí zmarenie dovtedy vykonaných úkonov zmluvných 
strán v procese výkonu záložného práva. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely rozdelenia výťažku z predaja zálohu modifikujú 

svoje práva vyplývajúce z poradia ich záložných práv rozhodujúcich na ich uspokojenie 
a výslovne súhlasia s tým, aby sa výťažok z predaja zálohu rozdelil medzi nich na základe 
nasledovných pravidiel: 
a) Ak je výťažok z predaja zálohu vyšší alebo rovný súčtu celkovej pohľadávky banky 

a pohľadávky štátu, uspokojí sa z výťažku pohľadávka štátu a celková pohľadávka 
banky a so zvyškom výťažku sa naloží v zmysle platných právnych predpisov.  

b) Ak je výťažok z predaja zálohu nižší ako súčet celkovej pohľadávky banky 
a pohľadávky štátu a zároveň vyšší alebo rovný súčtu pohľadávky štátu a obmedzenej 
pohľadávky banky:  
(i) uspokojí sa z výťažku pohľadávka štátu a obmedzená pohľadávka banky v ich 

plnej výške a  
(ii)  zo zvyšku sa uspokojí časť zostatku celkovej pohľadávky banky. 

c) Ak je výťažok z predaja zálohu nižší ako súčet pohľadávky štátu a obmedzenej 
pohľadávky banky, štát a banka sa uspokoja z výťažku z predaja zálohu podľa pro rata 
podielu štátu a pro rata podielu banky.   

 



 14 

11. Pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak, na ostatné postupy pri výkone záložného 
práva sa vzťahujú ustanovenia §151j až §151md zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a aplikovateľných osobitných právnych predpisov. 

 
12. Ak v čase, kedy by mohlo dôjsť k rozdeleniu výťažku z predaja zálohu nenadobudne 

právoplatnosť rozhodnutie príslušnej správy finančnej kontroly o porušení finančnej 
disciplíny prijímateľa, banka postupuje podľa ustanovení § 24a zákona o fondoch ES. 

 
13. Pri výkone záložného práva bude banka a orgány zastupujúce SR postupovať s odbornou 

starostlivosťou.  
 
14. Zmluvné strany sú oprávnené vymáhať zostatok svojich neuspokojených  pohľadávok aj 

iným spôsobom.  
 
15. Zmluvné strany sú si navzájom na základe písomnej výzvy povinné písomne oznámiť 

výšku svojej pohľadávky do 5 pracovných dní od doručenia výzvy. Výška celkovej 
pohľadávky štátu a banky sa určí v súlade s definíciami uvedenými v čl. 1 písm. q) až s), 
časti I tejto zmluvy, ku dňu prijatia výťažku z výkonu záložného práva Navrhovateľom. 
 

Článok 5 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v priebehu trvania tejto zmluvy: 

a) s výnimkou ako je uvedené v ods. 2 nižšie, nedôjde k postúpeniu, ani k prevodu 
pohľadávky banky zo zmluvy o úvere, ktorá bola uzavretá na financovanie projektu čo 
i len čiastočne financovaného z nenávratného finančného príspevku na tretiu osobu, 
ani 

b) nedôjde k postúpeniu, ani k prevodu pohľadávky štátu zo zmluvy o poskytnutí NFP, 
pričom na prevod správy pohľadávky medzi jednotlivými orgánmi zastupujúcimi SR 
sa toto písm. b) nevzťahuje, ani 

c) neuskutočnia akýkoľvek iný právny úkon, ktorého výsledkom by bola zmena v osobe 
veriteľa a/alebo prednostného záložného veriteľa bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany, pričom na prevod správy pohľadávky medzi 
jednotlivými orgánmi zastupujúcimi SR sa toto písm. c) nevzťahuje, 

inak zodpovedajú za škodu tým spôsobenú.  
 

2. Banka je oprávnená postúpiť: 
a. svoju nesplatnú pohľadávku voči prijímateľovi vyplývajúcu zo zmluvy o úvere aj bez 

súhlasu orgánov zastupujúcich SR inej banke, ktorá v čase postúpenia bude mať 
uzavretú s riadiacim orgánom zmluvu o spolupráci zhodnú alebo účelom podobnú 
tejto zmluve; 

b. svoju splatnú pohľadávku voči prijímateľovi vyplývajúcu zo zmluvy o úvere aj bez 
súhlasu orgánov zastupujúcich SR tretej osobe, a to kedykoľvek po zániku záložného 
práva banky a/alebo orgánu zastupujúceho SR; 

c. výlučne so súhlasom orgánu zastupujúceho SR svoju splatnú pohľadávku voči 
prijímateľovi vyplývajúcu zo zmluvy o úvere tretej osobe pred zánikom záložného 
práva, pričom musia byť spoločne splnené nasledovné podmienky: 
(i) záloh sa opakovane nepodarilo predať spôsobom určeným v Odsúhlasenom 

pláne výkonu záložného práva; 
(ii)  uplynulo najmenej 180 dní od začatia výkonu záložného práva, 
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(iii)  banka zabezpečí, aby nový veriteľ vstúpil do práv a povinností banky podľa tejto 
zmluvy za podmienky, že orgány zastupujúce SR poskytnú potrebnú, právnymi 
predpismi vyžadovanú  súčinnosť,  

pričom súhlas orgánu zastupujúceho SR nemôže byť bezdôvodne odopretý. Zmluvné 
strany sa dohodli, že nasledovné skutočnosti sa považujú za dôvody, pre ktoré je možné 
odoprieť udelenie súhlasu podľa tohto písm. c):  

• tretia osoba nemá vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, 
• voči tretej osobe je vedený výkon rozhodnutia.  

 
Banka spolu so žiadosťou o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávky predloží čestné 
vyhlásenie tretej osoby, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že tretia osoba 
nemá daňové nedoplatky a čestné vyhlásenie tretej osoby, že voči nej nie je vedený výkon 
rozhodnutia. Dôvody na odopretie súhlasu musia byť oznámené banke v lehote 5 
pracovných dní  od doručenia žiadosti, inak sa považuje súhlas za udelený.  

 
3. Všetky dohody uzavreté ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom 

v rozpore s touto zmluvou, alebo spôsobujú jej neúčinnosť čo i len v časti, alebo ju 
obchádzajú, predstavujú porušenie zmluvných povinností touto zmluvnou stranou a druhá 
zmluvná strana je oprávnená domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením právnej 
povinnosti.  

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa 

spravujú podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
5. Táto zmluva zaväzuje zmluvné strany aj pre prípad akéhokoľvek speňaženia zálohu iným 

spôsobom ako výkonom záložného práva. Táto zmluva nezaväzuje zmluvné strany 
v prípade, ak by postupom podľa tejto zmluvy porušili všeobecne záväzný právny predpis 
kogentnej povahy. Táto zmluva nezaväzuje zmluvné strany ani v prípade, ak by postupom 
podľa tejto zmluvy porušili rozhodnutie súdu, orgánu štátnej správy, súdneho exekútora 
alebo správcu ustanoveného v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, ak boli voči 
takémuto rozhodnutiu vyčerpané všetky prostriedky obrany vrátane opravných 
prostriedkov, na podanie ktorých je oprávnená zmluvná strana za účelom dosiahnutia 
plnenia podľa tejto zmluvy. Zmluvná strana, ktorá nie je zaviazaná postupovať podľa tejto 
zmluvy na základe predchádzajúcich dvoch viet tohto odseku, je povinná písomne 
informovať druhú zmluvnú stranu o tom, že nastali skutočnosti podľa predchádzajúcich 
dvoch viet tohto odseku a o tom, akým spôsobom táto zmluvná strana v nadväznosti na 
tieto skutočnosti konala. V prípade, ak sú zmluvnou stranou, ktorá má byť príjemcom 
informácie, orgány zastupujúce SR, informačná povinnosť banky sa bude plniť spôsobom 
dohodnutým v časti III, čl. 3, ods. 2 tejto zmluvy. 

 
6. Zmluvné strany sú povinné v akomkoľvek štádiu výkonu záložného práva postupovať tak, 

aby bol dosiahnutý maximálny možný výťažok z predaja zálohu.  
 

Článok 6 
Sankcie 

 
Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná 
nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie 
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 
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Časť IV 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. Táto zmluva sa vzťahuje na projekty predkladané 
prijímateľom v programovom období 2007-2013.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre 
vzájomnú písomnú komunikáciu používať adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej zmluvnej 
strane v písomnej forme sa považuje pre účely tejto zmluvy za doručený, ak dôjde do 
dispozície zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Pre operatívnu 
komunikáciu zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej alebo telefonickej 
komunikácie s využitím nasledovných kontaktných osôb:  

 
Za riadiaci orgán:  Mgr. Alexandra Röhmanová, Odbor implementácie projektov, 

oddelenie overovania verejného obstarávania a právnych služieb, tel.: 
02/59980711, email.: alexandra.rohmanova@enviro.gov.sk;  

 
Za správy finančnej kontroly:  
- SFK Bratislava: Ing. Ladislav Vulgan, vedúci odboru vládneho auditu a kontroly, tel.: 

02/4821 2954, e-mail: ladislav.vulgan@sfkba.sk, mobil: 0902/898 
782; 
Ing. Viera Beňová, vedúca odboru ekonomicko-správneho, 
tel.: 02/4821 2923, e-mail: viera.benova@sfkba.sk, 
mobil: 0903/413 194; 

- SFK Zvolen:  Ing. Eva Jelenová, vedúca oddelenia správneho konania, tel.: 
045/5240041, email: eva.jelenova@sfkzv.sk, mobil: 0918/872 664, 

- SFK Košice: JUDr. Tatiana Mišurová, vedúca správneho oddelenia, tel.: 
055/7967380, e-mail: t.misurova@sfkke.sk 

 
Za banku:  meno a priezvisko, pracovná pozícia, tel. číslo, e-mail 

 
Zmluvné strany si budú bez zbytočného odkladu písomne oznamovať zmenu 
v kontaktných osobách alebo ich údajoch, pričom takáto zmena sa nepovažuje za zmenu, 
ktorá musí byť vyhotovená vo forme dodatku k tejto zmluve. 

 
3. Akákoľvek zmena tejto zmluvy musí byť vyhotovená vo forme písomného dodatku k tejto 

zmluve uzavretého medzi všetkými zmluvnými stranami, pokiaľ v tejto zmluve nie je 
uvedené inak. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny legislatívy SR umožňujúcej rozšírenie 

definície pohľadávky štátu uvedenej v časti I, čl. 1 tejto zmluvy a zároveň umožňujúcej 
výkon záložného práva i riadiacim orgánom, upravia príslušné ustanovenia tejto zmluvy 
na základe písomného dodatku tak, aby umožnili v rámci spolupráce zohľadniť 
i pohľadávky riadiaceho orgánu a jeho postavenie ako subjektu potenciálne realizujúceho 
výkon záložného práva. Tento dodatok sa nebude týkať záväzkov zmluvných strán 
vzniknutých pred nadobudnutím jeho účinnosti. 
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5. Táto zmluva je vyhotovená v dvanástich rovnopisoch, pričom Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky obdrží štyri rovnopisy a ostatné zmluvné strany obdržia 
po dvoch rovnopisoch. 

 
6. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2020. 
 
7. Ak sa v tejto zmluve určuje písomná forma oznámenia, takéto oznámenie sa musí 

vyhotoviť a doručiť výlučne v papierovej podobe. 
 
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej 

obsahu, že túto zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na 
znak čoho ju podpisujú. 

 
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 „vzor  nezáväzného úverového 

prísľubu“ a príloha č.2 „vzor záväzného úverového prísľubu“. 
 
10. Osoby podpisujúce túto zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných 

strán. 
 
V Bratislave, dňa .................. V Bratislave, dňa .................... 
 
Za banku: Za orgány zastupujúce SR 
 
 
 ...................................... 
 doc. Ing. Jozef Medveď, PhD., minister 
 
 
 ..................................... 
 Ing. Peter Hrnek, CSc. 
 riaditeľ SFK Bratislava 
 
 
 ..................................... 
 Ing. Dušan Brachna 
 riaditeľ SFK Zvolen 
 
 
 ..................................... 
 Ing. Milan Vavrek 
 riaditeľ SFK Košice 
 
 
Príloha:  Príloha č.1 - vzor nezáväzného úverového prísľubu 
 Príloha č.2 - vzor záväzného úverového prísľubu 
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Príloha č.1  
 vzor  nezáväzného úverového prísľubu 

 
Nezáväzný úverový prísľub 

 
Banka ......... so sídlom.....................IČO............ 
( ďalej len „banka“ ) 
v zastúpení.............. 
 
týmto vyhlasuje, že je pripravená  svojmu klientovi 
 
FO 
Obchodné meno:................... 
Meno a priezvisko:................ 
Bydlisko a miesto podnikania:................... 
IČO: .............. 
DIČ ................ 
R.č.: ............... 
Zapísaný v ..............registri Okresného úradu............č. zápisu....... 
Odbor živnostenský podľa Výpisu č..... zo dňa .... 
( ďalej len „klient“ ) 
v mene  ktorého konajú......... 
Číslo b.ú. 
 
PO 
„Obchodné meno“ so sídlom.................IČO......... 
( ďalej len „klient“ ) 
v zastúpení................. 
 
poskytnúť úver vo výške ........................ za účelom spolufinancovania projektu podporovaného zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie s  názvom ................................... 
 
Banka uskutočnila predbežnú analýzu klienta a predbežne posúdila projekt z hľadiska jeho zdrojovej 
vybilancovanosti a predpokladanej návratnosti a na základe týchto výsledkov je pripravená 
spolufinancovať vyššie uvedený projekt klienta po predložení prehlásenia príslušného riadiaceho 
orgánu o schválení nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a v požadovanej výške vstúpi 
„banka“ do procesu prípravy financovania projektu.  
 
Úver bude bankou poskytnutý len za predpokladu, že zo strany klienta budú splnené  všetky 
podmienky, ktoré budú stanovené a schválené príslušnými útvarmi banky potrebné na poskytnutie 
úveru. 
 
Tento nezáväzný úverový prísľub banka vyhlasuje na základe písomnej žiadosti klienta zo 
dňa....................., ktorú klient banke doručil. Vyhlásením a vystavením tohto úverového prísľubu 
nevznikajú banke žiadne záväzky vo vzťahu voči klientovi, čo klient v plnom rozsahu akceptuje.  
 
Dátum .......................... 
....................................                                                                

              banka     
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Príloha č.2  
vzor  záväzného úverového  prísľubu 

 
Záväzný úverový prísľub 

 
Banka ......... so sídlom.....................IČO............ 
( ďalej len „banka“ ) 
v zastúpení.............. 
 
týmto potvrdzuje a vyhlasuje , že žiadosť klienta: 
 
FO 
Obchodné meno:................... 
Meno a priezvisko:................ 
Bydlisko a miesto podnikania:................... 
IČO: .............. 
DIČ ................ 
R.č.: ............... 
Zapísaný v ..............registri Okresného úradu............č. zápisu....... 
Odbor živnostenský podľa Výpisu č..... zo dňa .... 
( ďalej len „klient“ ) 
za ktorého konajú......... 
Číslo b.ú. 
 
PO 
„Obchodné meno“ so sídlom.................IČO......... 
( ďalej len „klient“ ) 
v zastúpení................. 
 
zo dňa.................. o poskytnutie úveru vo výške ........................na účely spolufinancovania projektu 
..................................................................................................................... ( presná identifikácia 
projektu v zmysle potvrdenia o schválení projektu ) podporovaného zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie, 
 
bola dňa ...............schválená. Banka je preto pripravená poskytnúť označenému klientovi 
...............................úver za podmienky doručenia potvrdenia o schválení NFP. ( prípadne doplniť 
niektoré podmienky, ktoré budú vyplývať z potvrdenia o schválení projektu/rozhodnutia o schválení 
NFP, ktoré budú spoločné pre všetky banky ) pričom ďalšie podmienky, za ktorých bude predmetný 
úver klientovi poskytnutý budú upravené v samostatnej zmluve o úvere. 
 
Vyhlásením a vystavením tohto úverového prísľubu vzniká banke záväzok poskytnúť označenému 
klientovi úver, ak bude klientom doručené potvrdenie o schválení NFP, ak sa banka a klient dohodnú 
na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania  nevyskytnú žiadne 
závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta 
a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou. 
Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody, v prípade ak klientovi nebude bankou poskytnutý úver 
alebo jeho časť. 
 
Doba platnosti úverového prísľubu: .................. ( min. 3 mesiace) 
 
Dátum............................. 
 
.....................................       
         banka              
 


