
 
Referenčné číslo/kód schválenej Žiadosti o Kreatívny voucher :  ......................                                                             1 

Číslo zmluvy : ............. 

 
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom  

KREATÍVNEHO VOUCHERA  
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
Zmluvné strany: 
 
Vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení jej 
neskorších dodatkov  – Schéma DM-1/2018 : 
 
Obchodné meno:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 
sídlo:  Bajkalská 27, 827 99  Bratislava  
IČO:   00 002 801 
IČ DPH:  SK2020877749 
V zastúpení:  Ing. Alexandra Velická, PhD. 
Právna forma:   štátna príspevková organizácia  
Kontaktná osoba:  Mgr.art.Petronela Kolevská  
Kontakt:  petronela.kolevska@siea.gov.sk  
 
(ďalej len „SIEA“) 
 
a 
 
Príjemca pomoci : 
 
Obchodné meno: ……………………………………………………… 
sídlo: ……………………………………………………… 
IČO: ……………………………………………………… 
DIČ: ……………………………………………………… 
IČ DPH: ……………………………………………………… 
V zastúpení: ……………………………………………………… 
Kontaktná osoba: ……………………………………………………… 
Kontakt: 
 

……………………………………………………… 

Identifikácia bankového 
účtu príjemcu pomoci :  

 
……………………………………………………… 

 
(ďalej len „Príjemca KV“) 
 
(Príjemca KV  a SIEA ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

 

Preambula 

 

SIEA ako vyhlasovateľ riadnej/mimoriadnej Výzvy KV na predkladanie žiadostí o pomoc poskytovanú 

prostredníctvom kreatívnych voucherov  č. : ...................... (ďalej len „Výzva KV“), vyhlasovanej  

v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód projektu 

mailto:petronela.kolevska@siea.gov.sk
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v ITMS2014+: 313000J874 (ďalej len „NP PRKP“), v ktorom je SIEA prijímateľom a Príjemca KV ako 

subjekt v postavení užívateľa, ktorého Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho 

vouchera bola schválená (ďalej len „Žiadosť o KV“) uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí pomoci de 

minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 358/2015 Z. z. o 

úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o štátnej pomoci“), v súlade so Schémou na podporu 

rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení jej neskorších dodatkov – Schéma DM-1/2018 

a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

323/2017-2060-2242 na realizáciu NP PRKP uzatvorenej medzi SIEA a Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR, dňa 13.10.2017, zverejnenej 

v Centrálnom registri zmlúv –  www.crz.gov.sk (ďalej len ako „Zmluva o poskytnutí KV“).   

 

Čl. I 

Predmet zmluvy a definícia pojmov 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy o poskytnutí KV  je poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom 

kreatívneho vouchera č.: ................... v hodnote : ........... EUR (slovom : ............................ 

EUR), realizované mechanizmom podrobne definovaným  v čl. II tejto Zmluvy o poskytnutí 

KV.  

 

2. SIEA poskytuje Príjemcovi KV pomoc prostredníctvom kreatívneho vouchera výlučne 

v súvislosti s realizáciou Projektu  žiadateľa o KV, v súvislosti s ktorým mu bola  schválená 

Žiadosť o KV, a za splnenia podmienok stanovených v tejto Zmluve o poskytnutí KV,  

a v súvisiacich Právnych dokumentoch 

 

3. Súvisiacimi Právnymi dokumentmi podľa tejto Zmluvy o poskytnutí KV sú Schéma na podporu 

rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení neskorších dodatkov – Schéma DM - 

1/2018  (ďalej aj ako “Schéma”), Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

323/2017-2060-2242 na realizáciu NP PRKP uzatvorená medzi SIEA a Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR, dňa 13.10.2017, , 

v znení jej neskorších dodatkov, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv –  www.crz.gov.sk  

(ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019v aktuálnom znení 

http://www.crz.gov.sk/
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zverejnenom na www.vytvor.me a Príručka pre Príjemcu KV_2019 v aktuálnom znení 

zverejnenom na www.vytvor.me 

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých 

pre Príjemcu KV vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú záväzné dňom ich 

zverejnenia, pričom za deň zverejnenia sa považuje deň zverejnenia aktuálnej verzie 

dotknutého právneho dokumentu na www.vytvor.me  

 

4. Všetky pojmy, ktoré obsahuje Výzva KV a jej prílohy, vrátane Príručky pre žiadateľa 

o KV_R_2019 , sa v plnom rozsahu uplatnia aj pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí KV, ak sa 

v jednotlivých ustanoveniach tejto Zmluvy o poskytnutí KV pojem nedefinuje osobitne. 

Takáto osobitná definícia vlastného pojmu v tejto Zmluve o poskytnutí KV má prednosť pred 

definíciou uvádzanou vo  Výzve KV a jej prílohách.   

 

5. Kreatívnym voucherom (ďalej len „KV“)  sa rozumie písomný, na samostatnom tlačive, 

vyjadrený záväzok SIEA, poskytnúť Príjemcovi KV vopred schválenú výšku pomoci de minimis, 

ktorá sa realizuje formou príspevku  (preplatenia KV), a to na základe splnenia podmienok 

stanovených príslušnou Výzvou KV, touto Zmluvou o poskytnutí KV a súvisiacimi Právnymi 

dokumentmi podľa bodu 3 tohto článku. KV je opatrený osobitným kódom a referenčným 

číslom schválenej Žiadosti o KV. KV predstavuje 50% oprávnených nákladov žiadateľa o KV 

(t.j. max.50% hodnoty víťaznej ponuky z príslušného cenového prieskumu, vykonaného 

žiadateľom o KV), ktorý bol predmetom schválenej Žiadosti o KV a jeho hodnota je vyjadrená 

ako maximálna pre schválený  Projekt Žiadateľa o KV.  

 

6. MSP je mikro, malý a stredný podnik podľa definície v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 

651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 

trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorému môže byť 

preplatená časť nákladov vzniknutých za využitie služieb/ vytvorenie diel 

poskytnutých/dodaných  Oprávneným realizátorom.  

 

7. Príjemcom KV, v zmysle Zákona o štátnej pomoci a v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí KV, je 

úspešný žiadateľ o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, 

ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí KV spĺňa kritériá 

oprávnenosti na prijatie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera 

a oprávnenosti cieľových skupín NP PRKP tak, ako je to uvedené vo Výzve KV a v Schéme. 

V  Schéme na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení jej neskorších 

http://www.vytvor.me/
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dodatkov – Schéma DM-1/2018 je Príjemca KV v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí KV 

označený pojmom  Prijímateľ. 

 

8. Projekt Žiadateľa/Príjemcu KV je pojem, definovaný v príručke pre Príjemcu KV_2019, ktorý 

od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nahrádza  pôvodný pojem Projekt Žiadateľa o KV, 

v zmysle Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019, a  obsahuje Príjemcom KV podrobne 

definovaný spôsob a rozsah jeho spolupráce s určeným oprávneným realizátorom na 

realizácii predmetu Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, vrátane vyčíslenia hodnoty 

poskytnutého kreatívneho vouchera tak, ako bol predložený  v schválenej Žiadosti o KV 

predloženej Príjemcom KV a schválenej SIEA. Základné skutočnosti z Projektu 

Žiadateľa/Príjemcu KV, ktorými sú : predmet projektu, zhotovený cenový prieskum, určenie 

víťaza cenového prieskumu ako oprávneného realizátora a požadovaná hodnota KV sú 

obsahovo identické s pôvodným projektom Žiadateľa o KV, pričom akákoľvek ich zmena je 

vylúčená .  

 

9. Termín ukončenia Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV je termín definitívne stanovený v deň 

vystavenia originálu kreatívneho vouchera v zmysle príslušných ustanovení Príručky pre 

Žiadateľa KV_R2019 a Príručky pre Príjemcu KV_2019, v rámci časového rozpätia 

definovaného v  príslušnej výzve KV.  Je to hraničný a konečný termín, do uplynutia ktorého 

je Príjemca KV povinný predložiť SIEA Žiadosť o preplatenie KV, pričom tomuto úkonu musí 

povinne predchádzať úspešné ukončenie spolupráce s definovaným oprávneným 

realizátorom, za ktoré sa považuje úhrada Faktúry oprávneného realizátora. 

 

10. Faktúra  oprávneného realizátora (ďalej len „Faktúra OR“), je faktúra za poskytnutie 

služby/realizáciu diela, ktoré sú predmetom pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom 

KV. Je vystavená výlučne na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu 

k odovzdávanej službe/dielu, ktoré boli predmetom Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV. Úhrada 

faktúry oprávneného realizátora musí byť preukázateľne odpísaná z účtu Príjemcu KV 

najneskôr v deklarovanom plánovanom termíne ukončenia projektu Žiadateľa/Príjemcu KV.  

Zároveň platí, že suma uvedená na takejto faktúre musí byť maximálne dvojnásobkom 

hodnoty poskytnutého KV, a to podľa nasledujúceho pravidla :  

a) Pokiaľ je Príjemca KV platcom DPH, maximálnym dvojnásobkom hodnoty KV môže byť 

výlučne na faktúre oprávneného realizátora uvedená cena bez DPH. 

b) Pokiaľ Príjemca KV nie je platcom DPH, maximálnym dvojnásobkom hodnoty KV môže 

byť na faktúre oprávneného realizátora uvedená cena vrátane DPH 



 
Referenčné číslo/kód schválenej Žiadosti o Kreatívny voucher :  ......................                                                             5 

Uvedené pravidlo sa uplatňuje aj v momente preplatenia KV, pričom, v prípade, že sa status 

Príjemcu KV od momentu vystavenia KV zmenil z neplatcu DPH na platcu DPH, bude 

vyplatená suma znížená o hodnotu príslušnej DPH.  

Polovica sumy uvedenej na Faktúre OR podľa vyššie uvedeného pravidla, zároveň nesmie byť 

nižšia ako minimálna výška pomoci, stanovená vo  Výzve KV. 

 

11. Informačný systém pre evidenciu a monitoring pomoci (ďalej len „IS SEMP“) je informačný 

systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci v Slovenskej republike 

(viac info na : www.statnapomoc.sk ).                                            

 

 

Čl. II 

Mechanizmus poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom Kreatívneho vouchera  

 

1. Po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí KV SIEA zaeviduje výšku poskytnutej 

pomoci de minimis stanovenú Zmluvou o poskytnutí KV do IS SEMP a v prípade, ak Príjemca 

KV neprekročí zákonom stanovenú výšku pomoci de minimis, SIEA e- mailom upovedomí 

Príjemcu KV o kladnom výsledku overenia v IS SEMP a o zaevidovaní poskytnutej pomoci vo 

výške hodnoty KV v prospech Príjemcu KV do IS SEMP , pričom súčasťou tohto e-mailu bude 

aj informácia o zverejnení vzájomne uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí KV v  Centrálnom 

registri zmlúv –  www.crz.gov.sk. Tento e-mail bude obsahovať aj záväzné pokyny k ďalšiemu 

postupu v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Čl. II Zmluvy o poskytnutí KV, ktoré je 

Príjemca KV povinný plniť.   

 

 

2. Účinnosť tejto Zmluvy o poskytnutí KV je viazaná na rozväzovaciu podmienku podľa § 36 

Občianskeho zákonníka, ktorá sa uplatní v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:  

a) Ak v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí KV nie je možné zaevidovať 

výšku poskytnutej pomoci de minimis stanovenú Zmluvou o poskytnutí KV do IS SEMP 

z dôvodu, že Príjemca prekračuje zákonom stanovenú maximálnu výšku pomoci de 

minimis, táto Zmluva o poskytnutí KV  sa zrušuje, v dôsledku čoho sa na ňu hľadí, akoby 

nikdy nedošlo k jej uzavretiu (k zrušeniu dochádza s účinkami ex tunc). O tom, že došlo 

k uplatneniu rozväzovacej podmienky podľa písm. a) tohto ustanovenia, bude Príjemca 

KV informovaný e- mailom a následne aj písomne s príslušným odôvodnením . 

http://www.statnapomoc.sk/
http://www.crz.gov.sk/
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b) Ak na základe čestného vyhlásenia predloženého podľa písm. a) ods. 3 tohto článku alebo 

na základe nového Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP predloženého podľa písm. a) 

odsek 3. tohto článku bude – po overení údajov zo strany SIEA a po aplikovaní procedúry 

podľa odseku 6. tohto článku - zrejmé, že Príjemca KV nespĺňa podmienku oprávnenosti 

poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom KV tým, že ku dňu nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí KV nespĺňal, a/alebo Príjemca KV prestal spĺňať 

určujúcu definíciu MSP – t.j. definíciu mikro, malého a stredného podniku, ktorou je 

definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 

vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 

108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26.6.2014) tak, ako to deklaroval v Prílohe č.3 ním podanej a 

schválenej Žiadosti o poskytnutie KV, alebo v nanovo predloženom Vyhlásení na 

kvalifikovanie sa ako MSP predloženom podľa písm. a) odsek 3. tohto článku, táto Zmluva 

o poskytnutí KV sa zrušuje, v dôsledku čoho sa na ňu hľadí, akoby nikdy nedošlo k jej 

uzavretiu (k zrušeniu dochádza s účinkami ex tunc). O tom, že došlo k uplatneniu 

rozväzovacej podmienky podľa písm. b) tohto ustanovenia, bude Príjemca informovaný 

e- mailom a následne aj listinne, alebo prostredníctvom e-schránky  s príslušným 

odôvodnením. 

c) c) Ak na základe čestného vyhlásenia predloženého podľa písm. b) ods. 3 tohto článku 

alebo na základe nového Testu podniku v ťažkostiach predloženého podľa písm. b) odsek 

3. tohto článku bude – po overení údajov zo strany SIEA a po aplikovaní procedúry podľa 

odseku 6. tohto článku - zrejmé, že Príjemca KV nespĺňa podmienku oprávnenosti 

poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom KV tým, že ku dňu nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí KV nespĺňal, a/alebo Príjemca KV prestal spĺňať 

určujúcu podmienku, ktorou je zákaz poskytnutia pomoci prostredníctvom KV podniku 

v ťažkostiach v zmysle Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu 

nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C249/01), tak, ako to 

deklaroval v Prílohe č.4 ním podanej a  schválenej Žiadosti o poskytnutie KV, táto Zmluva 

o poskytnutí KV sa zrušuje, v dôsledku čoho sa na ňu hľadí, akoby nikdy nedošlo k jej 

uzavretiu (k zrušeniu dochádza s účinkami ex tunc). O tom, že došlo k uplatneniu 

rozväzovacej podmienky podľa písm. b) tohto ustanovenia, bude Príjemca informovaný 

e- mailom a následne aj listinne, alebo prostredníctvom e-schránky  s príslušným 

odôvodnením. 

 

3. Príjemca KV  je povinný do 5 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu podľa čl. II ods. 1 

tejto zmluvy doručiť SIEA originály nasledujúcich dokumentov :  

a) Čestné vyhlásenie Príjemcu KV, podpísané za Príjemcu KV oprávnenou osobou, ktorým 

Príjemca KV vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV nedošlo 

k žiadnym zmenám údajov, ktoré uviedol v rámci prílohy č. 3 schválenej Žiadosti o KV, 

ktorou je Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP. Pokiaľ k akejkoľvek zmene 
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predmetných údajov na strane Príjemcu KV v čase od podania Žiadosti o KV do dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o KV prišlo, Príjemca KV je povinný – namiesto Čestného 

vyhlásenia podľa tohto ustanovenia – doručiť SIEA nanovo vypracované Vyhlásenie na 

kvalifikovanie sa ako MSP, v ktorom budú uvedené údaje platné ku dňu nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV a ktoré bude podpísané v súlade s vnútorným 

podpisovým poriadkom Príjemcu KV.  

b) b) Čestné vyhlásenie Príjemcu KV, podpísané za Príjemcu KV oprávnenou osobou, ktorým 

Príjemca KV vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV nedošlo 

k žiadnym zmenám údajov, ktoré uviedol v rámci prílohy č. 4 schválenej Žiadosti o KV, 

ktorou je Test podniku v ťažkostiach. Pokiaľ k akejkoľvek zmene predmetných údajov na 

strane Príjemcu KV v čase od podania Žiadosti o KV do dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o KV prišlo, Príjemca KV je povinný – namiesto Čestného vyhlásenia podľa tohto 

ustanovenia – doručiť SIEA nanovo vypracovaný Test podniku v ťažkostiach, v ktorom 

budú uvedené údaje platné ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV 

a ktorý bude podpísaný  v súlade s vnútorným podpisovým poriadkom  Príjemcu KV. 

 

c) Jeden rovnopis zmluvy uzatvorenej medzi Príjemcom KV a Oprávneným realizátorom, 

predmetom ktorej je dodanie diela/poskytnutie služieb zo strany Oprávneného 

realizátora pre Príjemcu KV, podľa zadania Žiadateľa/Príjemcu KV tak, ako bolo 

definované v  schválenej Žiadosti o KV  (ďalej len „Zmluva PP-OR“). Zmluva PP-OR musí 

byť vypracovaná a doručená do SIEA v súlade s ustanovením 5.2 Príručky pre Žiadateľa 

o KV_M_01 a s ustanovením 2.3 Príručky pre Príjemcu KV_2019  v ich aktuálnom znení, 

zverejnenom na www.vytvor.me   

 

4. Po doručení dokumentov podľa písm. a) b) a c) odseku 3 tohto článku, SIEA vykoná finálnu 

kontrolu oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom KV a kontrolu 

splnenia podmienok poskytnutia KV súvisiacich so Zmluvou PP-OR. SIEA Príjemcovi KV 

definitívne určí záväzný termín ukončenia Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV v zmysle 

príslušných ustanovení Príručky pre Žiadateľa KV_R_2019 a Príručky pre Príjemcu KV_2019 a 

vystaví originál KV s jedinečným kódom, ktorý doručí ho Príjemcovi KV výlučne v prípade, ak 

Príjemca KV aj ku dňu  nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV spĺňal určujúcu 

definíciu mikro, malého a stredného podniku, ktorou je definícia použitá v prílohe I 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 

za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26.6.2014), 

nebol podnikom v ťažkostiach, neprestal spĺňať ostatné  kritériá oprávnenosti v zmysle 

Schémy, overené v rámci schválenia jeho ŽoKV,  a ak zároveň predložil jeden rovnopis Zmluvy 
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PP-OR uzatvorený v súlade s podmienkami poskytnutia KV definovanými v Zmluve o KV a v 

súvisiacich Právnych dokumentoch.   

 

5. V prípade, že v rámci kontroly a posudzovania  oprávnenosti podľa  odseku 4. tohto  článku 

SIEA zistí odstrániteľné nezrovnalosti, pochybenia a/alebo formálne nedostatky, SIEA 

poskytne Príjemcovi KV lehotu 10 pracovných dní na ich odstránenie, resp. na   opätovné 

doručenie finálnej verzie dokumentov predložených podľa odseku 3.tohto článku, pričom 

táto lehota začína plynúť dňom doručenia e-mail Výzvy Príjemcovi KV, v ktorej SIEA definuje 

rozsah požadovaných doplnení a nápravy.  

 

6. Pre uplatnenie rozväzovacej podmienky podľa písm. b) alebo c) ods. 2 tohto článku je 

rozhodujúci skutkový a právny stav, ktorý sa stane zrejmým po vykonaní kontroly a 

posudzovania Čestného  vyhlásenia ku kvalifikovaniu sa ako MSP alebo nového Vyhlásenia na 

kvalifikovanie sa ako MSP, resp. po vykonaní kontroly a posudzovania Čestného vyhlásenia k 

statusu : podnik NIE JE v ťažkostiach, alebo nového Testu podniku v ťažkostiach,  ktoré 

Príjemca KV predkladá podľa písm. a) a b) odsek 3. tohto článku. Na odstraňovanie 

nedostatkov sa použije postup podľa ods. 5 tohto článku. Ak SIEA zistí skutočnosti, ktoré 

nemožno zmeniť a ktoré vylučujú poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom KV, alebo 

sa preukáže, že Príjemca KV v príslušnom dokumente neposkytol úplné údaje, ktoré sú 

potrebné na overenie tam uvedených skutočností, alebo ak v lehote podľa odseku 5 tohto 

článku nedôjde k náprave podľa „Výzvy Príjemcovi KV“ bez ohľadu na dôvod alebo postup, 

akým sa tak stane (márnym uplynutím lehoty, doložením len časti požadovaných 

dokladov/opravou len časti pochybení, vytvorením nových pochybení, iným spôsobom), je 

zrejmé, že Príjemca KV nespĺňa podmienku oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis 

prostredníctvom KV, v dôsledku čoho nastane následok podľa písm. b), resp. c), odseku 2. 

tohto článku . 

 

7. V prípade, že v rámci kontroly oprávnenosti a/ alebo v rámci kontroly a   posudzovania 

Zmluvy PP-OR  predloženej podľa  písm. c) odseku 3. tohto  článku SIEA zistí, že ide 

o neodstrániteľné pochybenia alebo nedostatky a/alebo skutočnosti, ktoré nemožno zmeniť 

a ktoré vylučujú poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom KV, alebo sa preukáže, že 

Príjemcom KV  predložená Zmluva PP-OR  neobsahuje  úplné údaje úmyselne alebo z dôvodu 

hrubej nedbanlivosti, alebo ak v lehote podľa odseku 5 tohto článku nedôjde k náprave podľa 

„Výzvy Príjemcovi KV“ bez ohľadu na dôvod alebo postup, akým sa tak stane (márnym 

uplynutím lehoty, doložením len časti požadovaných dokladov/opravou len časti pochybení, 
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vytvorením nových pochybení, iným spôsobom), SIEA je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o 

poskytnutí KV z dôvodu jej podstatného porušenia zo strany Príjemcu KV, ktorým je 

nedodanie Zmluvy PP-OR v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou o poskytnutí 

KV a súvisiacimi Právnymi dokumentmi, resp.skutočnosť, že Príjemca KV, ku dňu 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV, nezvratne prestal spĺňať kritériá 

oprávnenosti stanovené Schémou.  

 

8. V prípade ak táto Zmluva o poskytnutí KV zanikne podľa odseku 2. písm. b), alebo c)  tohto 

článku, alebo podľa odseku 7.  tohto článku, SIEA vykoná, do 5 pracovných dní od zániku tejto 

Zmluvy o poskytnutí KV, revíziu údajov nahlásených do IS SEMP vo vzťahu k poskytnutiu 

pomoci de minimis Príjemcovi KV a pôvodne nahlásenú výšku poskytnutej pomoci de minimis 

podľa tejto Zmluvy o poskytnutí KV vystornuje spôsobom stanoveným pre IS SEMP, o čom 

bude Príjemca KV informovaný e- mailom.  

 

9.  Ak Príjemcovi KV  vznikol nárok na vystavenie a doručenie originálu KV v zmysle odseku 4. čl. 

II tejto Zmluvy o poskytnutí KV  a nedošlo ani k uplatneniu rozväzovacej podmienky podľa 

písm. a),  odseku 2. čl. II tejto Zmluvy o poskytnutí KV,   SIEA Príjemcu KV informuje  e-

mailom, že splnil všetky podmienky poskytnutia KV. Následne sa SIEA zaväzuje do 3 

pracovných dní odoslať  doporučenou listovou zásielkou originál KV na adresu Príjemcu KV 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy o poskytnutí KV. Rovnopis Zmluvy PP - OR je SIEA oprávnená 

si ponechať pre účely výkonu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí KV.  

 

10. SIEA je oprávnená vykonať kontrolu priebehu realizácie Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV 

v súlade s podmienkami a termínmi uvedenými v Zmluve PP - OR. SIEA e- mailom informuje o 

začatí vykonávania kontroly podľa predchádzajúcej vety Príjemcu KV najneskôr 3 pracovné 

dni vopred a Príjemca KV sa zaväzuje poskytnúť SIEA svoju súčinnosť, ako aj zabezpečiť 

súčinnosť Oprávneného realizátora, za účelom výkonu predmetnej kontroly.  V prípade, ak 

existuje na strane SIEA podozrenie zo spáchania trestného činu alebo v iných výnimočných 

situáciách, pre začatie kontroly nemusí byť dodržaná lehota podľa predchádzajúcej vety.  

 

11. Príjemca KV je povinný, najneskôr v deň uplynutia termínu platnosti KV – t.j. v deň termínu 

ukončenia Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, ktorý je uvedený na príslušnom KV  ako dátum 

ukončenia jeho platnosti,  predložiť kompletnú a úplnú Žiadosť o preplatenie KV. 
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12.  Príjemca KV je pred podaním Žiadosti o preplatenie KV povinný uhradiť príslušnú Faktúru OR 

vystavenú v súlade s odsekom 11. čl. I. Zmluvy o poskytnutí KV.  V prípade, ak suma na 

Faktúre OR  bude z objektívnych dôvodov nižšia v porovnaní s celkovými oprávnenými 

nákladmi na Projekt Žiadateľa/Príjemcu KV uvedenými v schválenej Žiadosti o KV, primerane 

sa upraví výška KV a to znížením hodnoty KV, pričom upravená hodnota KV nesmie byť nižšia 

ako minimálna výška pomoci stanovená v príslušnej  Výzve KV. Suma na Faktúre OR nesmie 

byť zároveň vyššia, ako dvojnásobok hodnoty poskytnutého KV. Musí byť teda rovná, alebo 

nižšia ako celkové oprávnené náklady žiadateľa deklarované Príjemcom KV v rámci schválenej 

Žiadosti o poskytnutie KV.  V prípade ak hodnota KV, upravená podľa predchádzajúcich 

ustanovení, bude nižšia ako minimálna výška pomoci stanovená v príslušnej Výzve KV, 

prípadne ak suma na faktúre vystavenej Oprávneným realizátorom bude vyššia než 

dvojnásobok hodnoty poskytnutého KV, Príjemca KV stráca nárok na preplatenie KV, platnosť 

KV zaniká a SIEA je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy o poskytnutí KV pre podstatné 

porušenie povinností Príjemcom KV. Suma, ktorá bude na základe Faktúry OR, vystavenej 

v súlade s podmienkami tejto Zmluvy o poskytnutí KV (odsek 10., čl.I. tejto Zmluvy),  

Príjemcovi KV preplatená, je príspevkom zo strany SIEA,  poskytnutým ako pomoc de minimis 

v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí KV. V prípade, ak sa v období od vystavenia KV ku dňu 

predloženia Žiadosti o preplatenie KV, zmenil status Príjemcu KV z neplatcu DPH na platcu 

DPH,  bude suma preplácaná Príjemcovi znížená o príslušnú hodnotu DPH. V takomto prípade  

SIEA vykoná, do 5 pracovných dní od úhrady takto zníženej sumy, revíziu údajov nahlásených 

do IS SEMP vo vzťahu k poskytnutiu pomoci de minimis Príjemcovi KV a pôvodne nahlásenú 

výšku poskytnutej pomoci de minimis podľa tejto Zmluvy o poskytnutí KV upraví a zosúladí so 

skutočne preplatenou sumou, spôsobom stanoveným pre IS SEMP, o čom bude Príjemca KV 

informovaný e- mailom.  

 

13.   Príjemca KV je povinný, najneskôr v deň uplynutia termínu platnosti KV – t.j. v deň termínu 

ukončenia Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, doručiť SIEA kompletnú a úplnú Žiadosť o 

preplatenie KV, pričom formu a spôsob doručenia si volí Príjemca KV, v súlade s čl. VII tejto 

Zmluvy o poskytnutí KV. Kompletná a úplná Žiadosť o preplatenie KV pozostáva zo správne a 

úplne vyplneného predpísaného formulára Žiadosti o preplatenie KV, v ktorom sa povinne 

uvádza kód poskytnutého KV a referenčné číslo schválenej Žiadosti o KV, a z nasledujúcich 

povinných príloh: 

a) Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie Príjemcu KV o splnení  vybraných podmienok poskytnutia 

pomoci, uvedených v záväznom vzore takéhoto Čestného vyhlásenia, k termínu podania 
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Žiadosti o preplatenie KV. Záväzný vzor takéhoto čestného vyhlásenia bude zverejnený na 

www.vytvor.me; 

b) Príloha č. 2 jeden originál Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k odovzdávanej 

službe/dielu, ktoré boli predmetom plnenia zmluvy PP-OR, odkontrolovanej  zo strany 

SIEA, podpísaný Príjemcom KV a Oprávneným realizátorom, obsahujúci Čestné vyhlásenie 

Príjemcu KV o úspešnom ukončení plnenia príslušnej zmluvy PP – OR a o využiteľnosti 

plnenia poskytnutého oprávneným realizátorom  tak, ako to bolo Príjemcom KV 

definované v schválenej žiadosti o KV. Záväzný vzor Odovzdávacieho a preberacieho 

protokolu bude zverejnený na www.vytvor.me; 

c) Príloha č. 3 jeden originál Faktúry OR, vystavenej za služby a/alebo diela, ktoré boli 

predmetom Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV v súlade s bodom 10.. Čl. I. Zmluvy o 

poskytnutí KV; 

d) Príloha č. 4 Výpis z bankového účtu Príjemcu KV, alebo iný doklad preukazujúci úhradu 

priloženej Faktúry OR; 

e) Príloha č. 5 dokumentácia plnenia poskytnutého oprávneným realizátorom  v zmysle 

zmluvy PP-OR v rozsahu stanovenom príslušným formulárom žiadosti o preplatenie KV.  

14. V prípade, ak:  

a) Príjemca KV nedoručí SIEA kompletnú Žiadosť o preplatenie KV v stanovenom termíne, 

alebo  

b) Žiadosť o preplatenie KV bude obsahovať nedostatky, ktoré Príjemca ani na výzvu SIEA v 

stanovenej lehote – do 5 pracovných dní - neodstráni, alebo  

c) SIEA, v rámci posudzovania Žiadosti o preplatenie KV zistí, že Príjemca KV napriek uplynutiu 

lehoty na opravu nedostatkov v prípade odstrániteľných nedostatkov alebo v prípade 

neodstrániteľných nedostatkov aj bez takejto výzvy nespĺňa podmienky preplatenia KV v 

zmysle Čestného vyhlásenia, tvoriaceho Prílohu č. 1 Žiadosti o preplatenie KV,ide o podstatné 

porušenie povinnosti Príjemcu KV, ktoré oprávňuje SIEA odstúpiť od tejto Zmluvy o 

poskytnutí KV pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti Príjemcu KV. 

15. Ak je Žiadosť o preplatenie KV, doručená do SIEA v stanovenom termíne kompletná a správne 

vyplnená, SIEA do 10 pracovných dní odo dňa doručenia takejto Žiadosti o preplatenie KV 

informuje Príjemcu KV prostredníctvom e- mailu o splnení podmienok na preplatenie KV a 

o výške a dátume úhrady príspevku v prospech Príjemcu KV. 

 

16. Najneskôr do termínu uvedeného v oznámení podľa predchádzajúceho odseku, SIEA hodnotu 

príspevku vyplatí na účet Príjemcu KV uvedený v záhlaví tejto Zmluvy o poskytnutí KV.  

 

http://www.vytvor.me/
http://www.vytvor.me/


 
Referenčné číslo/kód schválenej Žiadosti o Kreatívny voucher :  ......................                                                             12 

17. Nad rámec podmienok a postupov uvedených  v predchádzajúcom odseku,  je SIEA 

oprávnená, nie však povinná, do   ukončenia monitorovania implementácie NP PRKP, t. j. do 

31.12.2028, vykonať kontrolu výstupov Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV a/alebo  ich 

využívania v praxi, o čom bude Príjemca KV informovaný doporučenou listovou zásielkou 

minimálne 5 pracovných vopred a kontrola na mieste bude vykonaná vo vzájomne 

dohodnutých termínoch, pričom Príjemca KV sa v tejto súvislosti zaväzuje poskytnúť SIEA 

všetku potrebnú súčinnosť. 

 

18. V prípade, že výsledkom akejkoľvek kontroly SIEA, resp. akejkoľvek oprávnenej kontroly 

a/alebo auditu, vykonanej u Príjemcu KV v súvislosti s prijatím pomoci de minimis 

prostredníctvom KV bude zistenie, že Príjemca KV nedodržal podmienky tejto Zmluvy 

o poskytnutí KV alebo podmienky súvisiacich Právnych dokumentov, resp. že výstupy 

z projektu Žiadateľa/ Príjemcu KV a/alebo  ich využívanie nezodpovedá skutočnostiam 

uvedeným v schválenej Žiadosti o KV, je Príjemca KV, na základe písomnej výzvy SIEA, 

povinný celú získanú hodnotu KV vrátiť na účet a v termíne definovanom SIEA v predmetnej 

výzve na vrátenie hodnoty príslušného KV – t.j. na vrátenie poskytnutého príspevku.  

 

Čl.III 

Práva a povinnosti Príjemcu KV 

 

1. Príjemca KV má právo počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí KV, byť informovaný 

o všetkých zmenách týkajúcich sa implementácie NP PRKP v časti súvisiacej  so systémom 

poskytovania pomoci prostredníctvom KV, ako aj o všetkých ďalších aktivitách NP PRKP 

určených pre cieľové skupiny, vo vzťahu ku ktorým je Príjemca KV oprávneným subjektom.  

Informovanosť Príjemcu KV SIEA zabezpečuje pravidelnou aktualizáciou predmetných 

informácií na internetovej stránke www.vytvor.me a/alebo zasielaním newsletrov na 

korešpondenčnú alebo e-mailovú  adresu uvedenú Príjemcom KV  v  Žiadosti o poskytnutie 

KV. 

 

2. Príjemca KV podpisom tejto Zmluvy o poskytnutí KV potvrdzuje, že sa riadne oboznámil 

s  obsahom súvisiacich Právnych dokumentov podľa odseku 3.čl.I. Zmluvy o poskytnutí KV 

a s obsahom príslušnej Výzvy KV a jej príloh, ktoré  sú zverejnené na stránke www.vytvor.me 

a súvisia s implementáciou projektov užívateľov v rámci NP PRKP. Príjemca KV podpisom 

tejto Zmluvy o poskytnutí KV potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí a zaväzuje sa ich 

dodržiavať v plnom rozsahu.  

http://www.vytvor.me/
http://www.vytvor.me/


 
Referenčné číslo/kód schválenej Žiadosti o Kreatívny voucher :  ......................                                                             13 

 

3. Príjemca KV je povinný poskytovať SIEA riadne a včas, v primeranom rozsahu potrebnú 

súčinnosť za účelom realizácie aktivít NP PRKP, súvisiacich so systémom poskytovania KV, 

spočívajúcu najmä, v poskytovaní súčinnosti v procesoch súvisiacich s overovaním jeho 

statusu ako oprávneného Príjemcu pomoci poskytovanej prostredníctvom KV, v dodržiavaní 

všetkých termínov stanovených touto Zmluvou o poskytnutí KV a v poskytovaní informácií 

vyžadovaných SIEA týkajúcich sa priebehu a ukončenia realizácie Projektu Žiadateľa/Príjemcu 

KV, a to v lehote požadovanej zo strany SIEA, inak bez zbytočného odkladu od doručenia 

žiadosti o poskytnutie súčinnosti.  

 

 

4. Príjemca KV je pri realizácii Projektu Žiadateľa/ Príjemcu KV, ktorý je sčasti financovaný 

prostredníctvom KV,  ako aj pri ostatnom svojom konaní, súvisiacom s implementáciou NP 

PRKP, povinný zabezpečiť plnenie podmienok pre informovanie a publicitu a dodržiavať tieto 

podmienky tak, ako vyplývajú z Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný 

program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“), ktorý je zverejnený na webovom sídle 

www.opvai.sk. 

 

5. Príjemca KV má právo uvádzať jeho účasť na NP PRKP ako referenciu v rámci vlastných 

propagačných aktivít aj nad rámec implementácie NP PRKP. Za týmto účelom je oprávnený 

použiť aj logo SIEA a logo NP PRKP − vytvor.me podľa podmienok a grafických štandardov, 

uvedených v Dizajn manuáli loga SIEA, zverejnenom na webovom sídle www.siea.sk. Príjemca 

KV je povinný o svojej účasti na NP PRKP informovať pravdivo, v súlade s touto Zmluvou 

o poskytnutí KV a podmienkami NP PRKP, a v rámci propagácie svojich produktov a služieb 

nesmie uvádzať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje, ktoré by ďalšie osoby mohli 

uviesť do omylu. 

 

6. Zmluvu PP – OR  je nutné vyhotoviť minimálne v troch (3) rovnopisoch tak, aby minimálne 

jeden (1) rovnopis obdŕžal Oprávnený realizátor, minimálne dva (2) rovnopisy obdŕžal 

Príjemca KV, ktorý následne jeden rovnopis doručí SIEA, v zmysle čl. II ods. 3 tejto Zmluvy 

o poskytnutí KV. 

 

7. Príjemca KV  je počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí KV pri svojom konaní povinný zdržať 

sa úkonov: 

a) ktoré sú spôsobilé poškodiť dobré meno SIEA; 

http://www.opvai.sk/
http://www.siea.sk/
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b) ktoré sú v rozpore s princípmi, cieľmi a zámermi NP PRKP, ako sú vyjadrené v OP VaI a v 

ďalších relevantných metodických dokumentoch. 

 

8. Príjemca KV sa počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí KV zaväzuje informovať SIEA o tom, že 

bolo voči nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, bol vyhlásený konkurz na 

majetok Príjemcu KV, alebo bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti, ako aj o ďalších 

skutočnostiach súvisiacich so začatým konkurzným alebo reštrukturalizačným konaním, a to 

písomne v lehote do 5 pracovných  dní odo dňa, kedy sa dozvie o predmetnej skutočnosti.  

 

9. Príjemca KV je povinný, počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí KV, oznamovať SIEA zmenu 

akýchkoľvek údajov Príjemcu KV, ktoré uviedol v  Žiadosti o poskytnutie KV, a to v písomnej 

forme, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy tieto zmeny nadobudli právne účinky 

voči tretím osobám podľa osobitných predpisov.  Neposkytnutie informácií o zmene údajov 

uvedených v Žiadosti o poskytnutie KV, najmä však neposkytnutie informácií o zmene 

kontaktných údajov, môže byť považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy o poskytnutí 

KV. 

 

10. Príjemca KV je povinný poskytovať súčinnosť pri monitorovaní realizácie NP PRKP minimálne 

v rozsahu podľa  prílohy č.2 zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu NP PRKP a napĺňaní 

predpísaných ukazovateľov NP PRKP, ktoré súvisia s participáciou Príjemcu KV a jeho 

zástupcov na realizácii aktivít NP PRKP, a to počas celého obdobia trvalej udržateľnosti 

a následného monitorovania NP PRKP, t. j. do 31.12.2028. Informácie podľa predchádzajúcej 

vety sa Príjemca KV zaväzuje poskytnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 

pracovných  dní odo dňa doručenia výzvy SIEA na poskytnutie informácií. Výzva SIEA na 

poskytnutie informácií sa doručuje v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu 

Príjemcu KV a považuje sa za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania zo SIEA. 

Podrobný rozpis monitorovaných údajov tvorí kap.6 a kap.7 prílohy č.2 zmluvy o poskytnutí 

NFP na realizáciu NP PRKP 

 

11. Príjemca KV si je vedomý skutočnosti, že predložením nepravdivých alebo pravdu 

skresľujúcich dokumentov alebo vyhlásení, ktoré majú SIEA uviesť do omylu sa môže dopustiť 

trestnej činnosti. Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Príjemcom KV 

v súvislosti s touto zmluvou o poskytnutí KV počas jej účinnosti ako aj v čase od podania 

Žiadosti, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Príjemca KV nekonal dobromyseľne 

alebo v súvislosti s týmito informáciami Príjemca KV vykonal úkon v súvislosti s týmto 
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projektom, ktorý by v súlade so zmluvou o poskytnutí KV pri poskytnutí pravdivých údajov 

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

poskytnutých informácii SIEA vykonala úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak 

nevykonala, je podstatným porušením zmluvy o poskytnutí KV Príjemcom KV. 

 

12. Príjemca KV je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť :  

 

a) Na základe písomného vyzvania SIEA v zmysle bodu 18. Čl.II Zmluvy o poskytnutí KV; 

b) Ak bolo, v súvislosti s realizáciou  Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV,  porušené ustanovenie 

právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie 

Príjemcu KV alebo jeho zavinenie) a toto porušenie predstavuje nezrovnalosť podľa 

všeobecného nariadenia a/alebo zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

c) Ak sa kontrolou sa zistí, že Príjemcovi KV bol vyplatený príspevok vo vyššej výške, než mu 

patrí podľa pravidiel oprávnenosti poskytnutia pomoci prostredníctvom KV  vyplývajúcich 

z  Výzvy KV a jej príloh, zo Zmluvy o poskytnutí KV a zo súvisiacich  Právnych dokumentov;  

 

v takomto prípade je Príjemca KV povinný vrátiť rozdiel medzi vyplatenou výškou príspevku 

a výškou, ktorá mu patrí.  

 

Príjemca KV je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť na základe písomnej výzvy SIEA, a to 

do 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy, vo výške, spôsobom a na účet uvedený 

v príslušnej výzve SIAE, inak na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy o poskytnutí KV. 

 

Čl. IV 

Povinné súhlasy a vyhlásenia Príjemcu KV 

 

1. Príjemca KV vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy o poskytnutí KV výslovne potvrdzuje, že: 

a) bol písomne informovaný o tom, že pomoc poskytovaná v zmysle tejto Zmluvy, ktorej je 

prijímateľom,  je minimálnou pomocou v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 

18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013; 

b) bol informovaný o predpokladanej výške minimálnej pomoci v súlade so Schémou na 

podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení jej neskorších dodatkov - 

Schéma DM -1/2018 (schéma pomoci de minimis), pričom si je vedomý, že táto 

predpokladaná výška minimálnej pomoci sa rovná hodnote poskytnutého KV; 
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c) si je vedomý, že samotné preplatenie KV je, v zmysle písm. E) Schémy, podmienené 

splnením  podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Čl.II Zmluvy o poskytnutí 

KV; 

d) sa oboznámil so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, ktoré sa vzťahujú na prijímanú pomoc, resp. podporu v zmysle Schémy na 

podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení jej neskorších dodatkov  - 

Schéma DM -1/2018 (schéma pomoci de minimis), je si plne vedomý všetkých 

povinností, ktoré mu z týchto právnych predpisov vyplývajú, a zaväzuje sa ich 

dodržiavať; 

e) všetky údaje a informácie, ktoré SIEA na účely plnenia tejto Zmluvy o poskytnutí KV 

poskytol, sú správne a úplné; 

f) celková výška pomoci poskytnutá Prijímateľovi KV (vrátane všetkých členov skupiny 

podnikov, ktoré s Prijímateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia  

č. 1407/2013) nesmie presiahnuť 200 000,- EUR v priebehu obdobia 3 (troch) fiskálnych 

rokov, a to aj od iných poskytovateľov, alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. 

Celková výška pomoci Prijímateľovi KV, ktorý vykonáva cestnú nákladnú dopravu 

v prenájme alebo za úhradu, nesme presiahnuť 100 000,- EUR v priebehu obdobia 3 

(troch) fiskálnych rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej 

nákladnej dopravy. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za 

úhradu, a zároveň iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000,- EUR, strop 

vo výške 200 000,- EUR sa na tento podnik uplatní za predpokladu, že Prijímateľ KV 

zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie 

nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000,- EUR 

a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej 

dopravy. Za trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa považuje obdobie 

prebiehajúceho fiskálneho roku a 2 (dvoch) predchádzajúcich fiskálnych rokov, a určuje 

sa na základe účtovného obdobia Prijímateľa KV. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovným obdobím kalendárny alebo 

hospodársky rok, a to podľa rozhodnutia podnikateľa; 

g) poskytnutá pomoc nebude použitá v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa pomoc 

v súlade s ustanovením článku 1 ods. 1 Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. 

decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o založení EÚ na pomoc de 

minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013, s. 1 – 8 (ďalej len „

Nariadenie komisie (EÚ) č. 1407/2013“) nevzťahuje; 

h) poskytnutá pomoc nebude použitá na neoprávnené činnosti, na ktoré sa pomoc v súlade 
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s čl. 3 ods. 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. 

decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach 

týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti nevzťahuje; 

i) podporu poskytnutú na základe tejto Zmluvy o poskytnutí KV prijíma Príjemca KV 

jednorazovo, pričom podmienka jednorazovej pomoci platí pre zmluvne dohodnuté 

obdobie; 

j) v zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka predlžuje premlčaciu dobu na 

prípadné nároky SIEA, týkajúce sa vrátenia podpory v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí 

KV alebo jej časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý 

raz. 

 

2. Príjemca KV berie na vedomie, že SIEA ako prijímateľ NFP na realizáciu NP PRKP, v zmysle 

ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanovením § 47 ods. 2 a 4 zákona č. 292/2014 Z. 

z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o príspevku 

z EŠIF“), je oprávnená na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v 

súvislosti s realizáciou NP PRKP získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje štatutárneho 

zástupcu Príjemcu  KV a/alebo Príjemcu KV  osobne v rozsahu: meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, 

národnosť, údaje podľa osobitného predpisu (príloha I nariadenia (EÚ) č. 1304/2013) a ďalšie 

údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa uvedeného zákona, v zmysle platnej a 

účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu NP PRKP, ktorého poskytovateľom je 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení 

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, a že poskytnutie týchto údajov pre SIEA je 

povinnou súčasťou participácie na aktivitách NP PRKP. Príjemca KV sa zaväzuje, vysporiadať 

súhlasy na spracovanie osobných údajov zamestnancov Príjemcu KV zúčastňujúcich sa 

realizácie aktivít NP PRKP v potrebnom rozsahu, maximálne však v rozsahu uvedenom 

v tomto ustanovení vo vzťahu k Príjemcovi KV /resp. jeho štatutárnemu zástupcovi.  

 

3. Príjemca KV sa  touto zmluvou zaväzuje:  

 

a) Umožniť a strpieť výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, vykonávaný zo strany 

poverených zástupcov SIEA a tiež oprávnených osôb v zmysle príslušných právnych 

predpisov SR a právnych aktov EÚ,  súvisiaci s predmetom tejto Zmluvy o poskytnutí KV 
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a/alebo súvisiaci s realizáciou Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, alebo s plnením Zmluvy 

PP-OR uzatvorenej vo vzťahu k realizácii Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, a to kedykoľvek 

do 31. 12. 2028;  

b) Strpieť výkon kontroly/auditu/overovania podľa predchádzajúceho bodu a poskytnúť  

plnú súčinnosť pri výkone takejto  kontroly/auditu/overovania oprávneným zástupcom 

SIEA a tiež subjektu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa čl. 12 prílohy č. 1 

Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky), podľa zákona o príspevku 

z EŠIF, podľa článku 72 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 

17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 

fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 

rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 320 – 469 (ďalej len „Všeobecné nariadenie“) a/alebo subjektom a 

osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona o príspevku z EŠIF a podľa 

článku 72 všeobecného nariadenia na výkon kontroly/auditu, a tiež ostatným orgánom 

kontroly v zmysle dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky a právnych aktov Európskej únie. 

 

Čl. V 

Práva a povinnosti SIEA 

 

1. SIEA je povinná uhradiť príspevok podľa tejto Zmluvy o poskytnutí KV na účet Príjemcu KV 

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy o poskytnutí KV v lehote stanovenej SIEA v oznámení 

o splnení podmienok na preplatenie KV podľa čl. II ods. 15 tejto Zmluvy o poskytnutí KV. 

 

2. SIEA je povinná poskytovať Príjemcovi KV riadne a včas, v primeranom rozsahu,  potrebnú 

súčinnosť a informácie za účelom realizácie aktivít v rámci NP PRKP, súvisiacich s pôsobením  

Príjemcu KV  v rámci implementácie NP PRKP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí KV. 

 

3. SIEA sa zaväzuje informovať Príjemcu KV  o všetkých zmenách NP PRKP, ktoré sa akýmkoľvek 

spôsobom dotýkajú participácie Príjemcu KV na realizácii príslušných aktivít NP PRKP, a to 

zverejnením informácií na webových sídlach www.siea.sk, www.vytvor.me, a zároveň 

http://www.siea.sk/
http://www.vytvor.me/
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v písomnej forme alebo v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresy, ktoré sú 

súčasťou aktuálne platných informácií o Príjemcovi KV, ktorými SIEA disponuje.  

 

4. SIEA podpisom tejto Zmluvy o poskytnutí KV udeľuje Príjemcovi KV súhlas na použitie loga 

SIEA a loga vytvor.me ich zverejnením v rámci vlastných propagačných aktivít Príjemcu KV. 

Príjemca KV má právo logá používať v súlade s čl. III ods. 5 tejto Zmluvy o poskytnutí KV.  

Príjemca KV  nie je oprávnený logá podľa predchádzajúcej vety žiadnym spôsobom upravovať 

a nie je oprávnený udeliť sublicenciu na ich použitie tretej osobe. Licencia na použitie loga je 

nevýhradná a platí počas doby implementácie NP PRKP, t. j. do 30.06.2023. 

 

5. SIEA je oprávnená vykonať aj opakovanú kontrolu tých istých skutočností, ktoré už boli 

predmetom predchádzajúcej kontroly. Ak sú v dôsledku opakovanej kontroly zistené 

skutočnosti, ktoré zakladajú dôvod na vrátenie príspevku alebo jeho časti alebo na 

odstúpenie od zmluvy, SIEA je oprávnená takéto svoje práva realizovať bez obmedzení, 

v súlade s touto Zmluvou o poskytnutí KV, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcej kontroly.  

 

Čl. VI 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Poskytovanie plnenia zo strany  Oprávneného realizátora v prospech Príjemcu KV je 

realizované na základe záväzkového vzťahu medzi Oprávneným realizátorom a Príjemcom KV, 

a teda práva a povinnosti z tohto záväzkového vzťahu vznikajú výlučne Oprávnenému 

realizátorovi a Príjemcovi KV. SIEA nezodpovedá za záväzky vzniknuté medzi Oprávneným 

realizátorom a Príjemcom KV, najmä SIEA nezodpovedá za vady plnenia poskytovaného 

Oprávneným realizátorom, za nedodržiavanie lehôt, resp. iných povinností prijatých zo strany 

Oprávneného realizátora voči Príjemcovi KV.  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo SIEA 

na výkon kontroly plnenia príslušnej  Zmluvy PP-OR, ktorá má byť sčasti financovaná 

prostredníctvom KV.   

 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2028   

 

3. Zmluvu o poskytnutí KV je možné ukončiť aj pred uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 

a to dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. Dohoda o skončení zmluvy, výpoveď 

a odstúpenie od zmluvy musia byť písomné a doručené druhej Zmluvnej strane. 
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4. Príjemca KV je do okamihu predloženia Žiadosti o preplatenie KV oprávnený vypovedať túto 

Zmluvu o poskytnutí KV písomne aj bez udania dôvodu. Účinky výpovede nastávajú 

okamihom doručenia písomnej výpovede SIEA. Túto Zmluvu o poskytnutí KV nie je možné, zo 

strany Príjemcu KV, vypovedať po riadnom  podaní žiadosti o preplatenie KV.   . 

 

5. SIEA je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy o poskytnutí KV v prípade podstatného alebo 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí KV  Príjemcom KV. Za podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí KV Príjemcom KV sa považujú všetky také porušenia, ktoré sú takto 

označené v texte tejto Zmluvy o poskytnutí KV a tiež nasledovné situácie:  

 

a) Príjemca KV pri podávaní Žiadosti o poskytnutie KV a/alebo Žiadosti preplatenie KV 

uviedol nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje; 

b) Príjemca KV svojim konaním ohrozuje dobré meno SIEA; 

c) Príjemca KV pri svojich PR aktivitách porušuje pravidlá uvedené v čl. III ods. 5 tejto 

Zmluvy o poskytnutí KV; 

d) ak dôjde k takému konaniu alebo opomenutiu konania Príjemcu KV alebo iných osôb 

podieľajúcich sa na realizácii Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí KV, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia 

a/alebo zák. č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov a SIEA stanoví, že takáto 

nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí KV;,  

e) neplnenie záväzkov Príjemcu KV, ku ktorým sa zaviazal v Zmluve PP-OR takým 

spôsobom, ktorý znemožní úspešné plnenie zmluvy PP-OR zo strany oprávneného 

realizátora.  

 

6. V prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí KV ukončí výpoveďou, odstúpením od zmluvy alebo 

dohodou pred úhradou príspevku podľa tejto Zmluvy o poskytnutí KV  v prospech Príjemcu 

KV, KV stráca platnosť a príspevok s ním súvisiaci nemôže byť preplatený. V prípade, ak dôjde 

k odstúpeniu od zmluvy po úhrade príspevku podľa tejto Zmluvy o poskytnutí KV  v prospech 

Príjemcu KV, Príjemca KV je povinný vrátiť finančné prostriedky uhradené zo strany SIEA ako 

pomoc de minimis poskytnutá prostredníctvom KV. Príjemca KV je povinný vrátiť príspevok, 

resp. časť príspevku  poskytnutého na základe tejto Zmluvy o poskytnutí KV aj v prípade, ak 

to stanovuje táto Zmluva o poskytnutí KV alebo osobitný právny predpis, najmä zákon č. 

292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. VII 
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Doručovanie písomností, komunikácia zmluvných strán a poskytovanie informácií  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 

KV si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, ak Zmluva o poskytnutí KV neuvádza 

inak. 

 

2. Na spôsob doručovania písomností, vzájomnú komunikáciu Zmluvných strán a na 

poskytovanie informácií v rámci procesov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy o poskytnutí 

KV  sa primerane aplikujú  ustanovenia 1.8 a 1.9 Výzvy KV a ustanovenia kapitoly 7. Príručky 

pre Príjemcu KV_2019.  

 
3. Lehoty doručenia stanovené v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy o poskytnutí KV 

a v súvisiacich  Právnych dokumentoch  sa považujú za zachované, ak sú v nich definované 

dokumenty odoslané na prepravu najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty, resp. 

v prípade elektronického predkladania prostredníctvom elektronickej schránky, ak sú 

odoslané najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty do elektronickej schránky SIEA. 

 
4. Pokiaľ sa lehota doručenia v jednotlivých ustanoveniach tejto Zmluvy o poskytnutí KV 

a v súvisiacich  Právnych dokumentoch týka e-mailovej komunikácie, za deň doručenia 

predpísaného e-mailu sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zdokladovateľného 

odoslania povinným odosielateľom.   

 
5. Preferovaná forma, ktorou spolu, vo veciach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy o poskytnutí 

KV, komunikujú zmluvné strany, ak sa výslovne - v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy 

o poskytnutí KV a/alebo v príslušných ustanoveniach súvisiacich Právnych dokumentov -   

nestanovuje inak,  je forma  e-mailovej komunikácie.  

 
6. Štandardné informácie o konkrétnych postupoch, súvisiacich s plnením tejto Zmluvy 

o poskytnutí KV zmluvnými stranami,  je možné získať počas pracovných dní od 9:00 do 

15:00 hod. jednou z nasledovných foriem: 

- telefonicky na číslach: +421 918 413 360  / +421 918 413 363   

- elektronickou formou na e-mailovej adrese: kreativnevouchre@siea.gov.sk 

Zároveň sa Príjemcovi KV dôrazne odporúča, a Príjemca KV  berie na vedomie, že je dôležité, 

aby priebežne sledoval webové sídla www.siea.sk a www.vytvor.me, kde budú zverejňované 

aktuálne informácie súvisiace s poskytovaním KV. 

 

mailto:kreativnevouchre@siea.gov.sk
http://www.siea.sk/
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Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva o poskytnutí KV je uzavretá dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR 

v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré je 

povinná zabezpečiť SIEA . 

 
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy sú určené pre SIEA a jeden 

(1) rovnopis je určený pre Príjemcu KV. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia  § 13 zákona Národnej rady SR č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade 

s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, budú 

spracovávať osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri plnení zmluvy, výlučne za účelom jej 

plnenia a jej archivácie podľa príslušných právnych predpisov. Osobné údaje budú 

spracované v súlade s vyššie uvedenými právnymi  predpismi. Po skončení platnosti zmluvy 

a uplynutí zákonných lehôt budú všetky osobné údaje vymazané. 

 
4. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou 

zmluvných strán formou písomného a očíslovaného dodatku k tejto zmluve. 

 
5. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu                    

s platným poriadkom, resp. novou právnou úpravou počas trvania zmluvného vzťahu, nespôsobí 

to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú nahradiť neplatné 

ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný obsah, zámer a účel 

sledovaný zmluvou. 

 
6. Vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom, že zmluva bola spísaná 

na základe ich pravej a slobodnej vôle, v predpísanej forme, zmluva nebola uzatvorená  v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
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            .......................................................                            Ing. Alexandra Velická, PhD.  

                 Príjemca KV                        Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 
 

Miesto podpisu : .....................................                               Miesto podpisu : V Bratislave  

Dátum podpisu  : .....................................                              Dátum podpisu  : .....................................

  


