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Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe  

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 „lízingová spoločnosť“ ) 
a 
 
Slovenskou republikou - Ministerstvo hospodárstva SR 
 
sídlo:  Mierová 19, 827 15 Bratislava  
IČO: 00686832 
DIČ: SK 2021056818 
Konajúci: Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister hospodárstva SR  

(ďalej len „riadiaci orgán“) 
a 
 

názov: Správa finančnej kontroly Bratislava 
sídlo: Drieňová 34, 826 25 Bratislava 
IČO: 00894478 
DIČ:  SK 2020878387  
konajúci:  JUDr. Oľga Polášková, riaditeľka 

 
názov:  Správa finančnej kontroly Zvolen 
sídlo:  T.G. Masaryka 10, 961 21 Zvolen 
IČO:  00894494 
DIČ:  SK 2021328760 
konajúci:  Ing. Radoslav Hudák, riaditeľ 

 
názov:  Správa finančnej kontroly Košice 
sídlo:  Komenského 52, 040 92 Košice 
IČO:  00894486 
DIČ:  SK 2020753361 
konajúci:  Ing. Pavol Gallo, riaditeľ 

 
(všetky správy finančnej kontroly ďalej spoločne aj ako „orgán finančnej kontroly“) 
 
(riadiaci orgán a orgán finančnej kontroly spolu ďalej aj ako „orgány zastupujúce SR“) 

 
(lízingová spoločnosť a orgány zastupujúce SR spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
Preambula 
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(A) Ministerstvo hospodárstva SR je riadiacim orgánom pre Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“), v rámci ktorého dochádza 
aj k podpore podnikateľov formou štátnej pomoci alebo pomoci de minimis. Vzhľadom na 
intenzitu poskytovanej pomoci sú žiadatelia povinní preukázať schopnosť spolufinancovať 
projekt, na realizáciu ktorého žiadajú poskytnutie pomoci vo forme nenávratného finančného 
príspevku. 

(B) V dôsledku toho, že sa na Asociáciu lízingových spoločností SR obracali viacerí jej členovia 
s požiadavkou vstúpiť do zmluvného vzťahu s riadiacim orgánom za účelom dohody 
podmienok poskytovania spolufinancovania jednotlivých projektov prijímateľov, ktorí sú zároveň 
z iných dôvodov klientmi lízingových spoločností, a preto je pre nich výhodnejšie získať úver na 
spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu práve u lízingovej spoločnosti, riadiaci 
orgán, Asociácia lízingových spoločností SR a zástupcovia jednotlivých lízingových spoločností 
vstúpili do rokovania o podmienkach uzavretia tejto Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe 
(ďalej len „zmluva“).  

(C) Riadiaci orgán má uzavretú obdobnú zmluvu s viacerými bankami.  

(D) V dôsledku toho, že podmienkou pre schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci OP KaHR je preukázanie spolufinancovania zo strany žiadateľa, 
účinná spolupráca zmluvných strán môže napomôcť žiadateľom splniť podmienky 
pre preukázanie schopnosti spolufinancovať projekt a udržať jeho výsledok. Tým dochádza 
k čiastočnému prelínaniu pôsobnosti oboch zmluvných strán vo vzťahu k záujmu o úspešné 
realizovanie projektu a udržanie jeho výsledku žiadateľov z radov podnikateľov.  

(E) Podľa §24 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES 
v znení neskorších predpisov v prípade porušenia finančnej disciplíny zo strany prijímateľa sa 
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy finančnej kontroly  stáva táto 
správa finančnej kontroly záložným veriteľom namiesto riadiaceho orgánu. Vzhľadom na to, že 
súčasťou zmluvy sú aj dojednania týkajúce sa procesu vysporiadania medzi orgánmi 
zastupujúcimi SR a lízingovou spoločnosťou vo vzťahu k zálohu, zmluvnými stranami zmluvy 
sú aj orgány finančnej kontroly.  

Za účelom stanovenia podmienok vzájomnej spolupráce preto zmluvné strany uzatvárajú túto 
zmluvu medzi lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi SR nasledovne:  

 
Článok 1 

Definícia pojmov 
 
Pre účely tejto zmluvy sa rozumie pod pojmom: 

a) „projekt“ - súhrn aktivít a činností prispievajúcich k plneniu cieľov prioritnej osi a operačný 
program, 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) „sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom“ alebo „SORO“- Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Slovenská agentúra pre cestovný ruch a Slovenská 
inovačná a energetická agentúra; SORO má na svoju činnosť odborné, personálne a materiálne 
predpoklady a plní úlohy riadiaceho orgánu určené v splnomocnení riadiaceho orgánu, pričom 
SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu;  
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c) „orgán finančnej kontroly“ – je príslušný orgán v zmysle zákona č. 440/2000 Z. z. o správach 
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov; orgánom finančnej kontroly je aj 
samostatné oddelenie správneho konania Ministerstva financií SR ako odvolací a preskúmavací 
orgán voči prvostupňovým rozhodnutiam správ finančnej kontroly;  

d) „štát“ – znamená Slovenskú republiku zastúpenú riadiacim orgánom, orgánom finančnej kontroly 
alebo akýmkoľvek iným subjektom konajúcim 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; 

e) „prijímateľ“ – subjekt, ktorému sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky 
štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ 
na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP; ak je v tejto zmluve uvádzaný „žiadateľ“, ide 
o prijímateľa v štádiu pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok a uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP; 

f) „klient lízingovej spoločnosti“ – pre účely tejto zmluvy je klientom lízingovej spoločnosti 
„prijímateľ“, ktorému lízingová spoločnosť poskytuje na základe zmluvy o úvere úver, resp. inú 
formu financovania za účelom spolufinancovania realizácie projektu;  

g) „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; 

h) „lízingová spoločnosť“ – obchodná spoločnosť, ktorá je v rámci svojho predmetu činnosti 
zapísaného v obchodnom registri oprávnená poskytovať lízing a ktorej predmet činnosti 
umožňuje poskytovať úver na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu prijímateľa; ak 
sa v tejto zmluve používa pojem lízingová spoločnosť, znamená lízingovú spoločnosť, ktorá je 
zmluvnou stranou, ibaže z predmetného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že pojem lízingová 
spoločnosť má všeobecný charakter; 

i) „Asociácia lízingových spoločností SR“ alebo „ALS“ - záujmové združenie právnických osôb, 
ktoré na základe dobrovoľnosti združuje spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním v oblasti 
dlhodobého prenájmu majetku i spoločnosti s činnosťami súvisiacimi s prenájmom; 

j) „zmluva o úvere“ – zmluva uzatvorená medzi klientom a lízingovou spoločnosťou, predmetom 
ktorej je poskytnutie úveru lízingovou spoločnosťou klientovi za účelom realizácie projektu; 

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

l) „obmedzená pohľadávka lízingovej spoločnosti“ – znamená pohľadávku lízingovej spoločnosti 
s príslušenstvom, ktorá bola zabezpečená záložným právom v zmysle príslušnej záložnej zmluvy 
uzavretej medzi lízingovou spoločnosťou a prijímateľom ako klientom a ktorej výška je 
obmedzená na výšku istiny (neuhradené splátky úveru) s príslušenstvom a úrokom z omeškania 
alebo poplatkom z prečerpania na účte prijímateľa zodpovedajúcim úrokom z omeškania, 
bez zmluvnej pokuty a akýchkoľvek poplatkov majúcich sankčný charakter ku dňu prijatia výťažku 
z výkonu záložného práva Navrhovateľom ; 
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m) „pohľadávka štátu“ – znamená pohľadávku štátu, ktorá bola zabezpečená záložným právom 
v zmysle príslušnej záložnej zmluvy uzavretej medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a ktorá 
môže vzniknúť ako pohľadávka z porušenia finančnej disciplíny v zmysle zákona o RPVS a/alebo 
ako pohľadávka z porušenia zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí NFP, 
pričom celková výška pohľadávky štátu 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 (ii) až (iv) 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 (iii) a (iv) 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 
bodu (iv) nižšie,  

(iv) zo žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú predložil riadiaci orgán prijímateľovi 
v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, za podmienok uvedených nižšie v tomto písm. m) 
zmluvy,  

pričom výška celkovej pohľadávky podľa bodov (i) až (iv) sa určí ku dňu prijatia výťažku z výkonu 
záložného práva Navrhovateľom.  
 
Ak nemožno výšku pohľadávky štátu určiť spôsobom podľa bodov (i) až (iii) vyššie alebo 
v prípade, ak právnym základom pohľadávky je porušenie zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré 
zároveň nie je porušením finančnej disciplíny, pohľadávka štátu vyplýva zo žiadosti o vrátenie 
finančných prostriedkov, ktorú predložil riadiaci orgán prijímateľovi v zmysle zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to buď ako samostatný dokument alebo ako súčasť odstúpenia od zmluvy, spolu 
s príslušným úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou; výška istiny pohľadávky vyplýva zo 
žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a výška úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty sa určí 
ku dňu prijatia výťažku z výkonu záložného práva Navrhovateľom,  

n) „pro rata podiel lízingovej spoločnosti“ – znamená podiel obmedzenej pohľadávky lízingovej 
spoločnosti voči súčtu obmedzenej pohľadávky lízingovej spoločnosti a pohľadávky štátu; 

o) „pro rata podiel štátu“ – znamená podiel pohľadávky štátu voči súčtu obmedzenej pohľadávky 
lízingovej spoločnosti a pohľadávky štátu;  

p) „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; 

q) „zákon o fondoch EÚ“ – znamená zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; 

r) „deň“ – znamená kalendárny deň. Pre počítanie lehôt a stanovenie posledného dňa lehoty sa 
použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o počítaní času (§122 zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).  
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Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie zásad spolupráce a spoločného postupu zmluvných strán 

pri realizácii projektov prijímateľov, pokiaľ ide o otázky súvisiace s financovaním 
a spolufinancovaním projektov realizovaných v rámci programového obdobia 2007 - 2013 
v prostredí OP KaHR. 

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

práva k majetku prijímateľa za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok, pri zrušení záložného 
práva, pri výkone záložného práva, najmä vo vzťahu k procesu výkonu záložného práva 
a rozdelenia výťažku z predaja zálohu, vrátane dohody o poradí ich záložných práv rozhodujúcom 
na uspokojenie lízingovej spoločnosti a štátu pri  rozdelení výťažku zo speňaženia zálohu.  

 
3. Predmetom tejto zmluvy je aj vymedzenie povinností lízingovej spoločnosti a riadiaceho orgánu 

pri výmene informácií, ktoré sa týkajú schválenia úveru a podpísania zmluvy o úvere medzi 
lízingovou spoločnosťou a klientom lízingovej spoločnosti a schválenia nenávratného finančného 
príspevku zo štrukturálnych fondov a 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 lízingovej spoločnosti.  

 
4. Predmetom tejto zmluvy je aj vymedzenie práv a povinností lízingovej spoločnosti a riadiaceho 

orgánu pri výmene informácií vo vzťahu k poskytnutiu spolufinancovania na realizáciu aktivít 
projektu prijímateľa, ako aj poskytovanie 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 predčasné ukončenie zmluvy 
o poskytnutí NFP zo strany riadiaceho orgánu alebo zmluvy o úvere zo strany lízingovej spoločnosti 
alebo vyhlásenie predčasnej splatnosti zo strany lízingovej spoločnosti.  

 
 

Článok 3 
Informačné povinnosti zmluvných strán  

 
1. Riadiaci orgán je povinný v deň zverejnenia výzvy na predkladanie projektov informovať lízingovú 

spoločnosť o jej zverejnení. V prípade, ak dôjde k zmene, doplneniu alebo inej úprave v zverejnenej 
výzve, riadiaci orgán informuje lízingovú spoločnosť bezodkladne po tom, ako je táto zmena, 
doplnenie alebo iná úprava zverejnená. Informácie podľa tohto sa považujú za poskytnuté, ak 
sú poskytnuté ALS elektronicky na e-mailovú adresu: .............................., a to odkazom 
na príslušnú webovú stránku riadiaceho orgánu, na ktorej je výzva, jej zmeny, doplnenia alebo iné 
úpravy zverejnené.  

 
2. Lízingová spoločnosť sa zaväzuje pri vydávaní záväzného úverového prísľubu používať vzor 

záväzného úverového prísľubu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Lízingová spoločnosť je oprávnená 
využiť formu zmluvy o úvere namiesto záväzného úverového prísľubu. 

 
3. Každá zo zmluvných strán zaviaže vo svojom zmluvnom vzťahu prijímateľa/klienta lízingovej 

spoločnosti k predloženiu jedného písomného vyhotovenia zmluvy druhej zmluvnej strane najneskôr 
pri zriadení záložného práva na záloh, ktorým bude predmet projektu alebo iná vec, ktorá tvorí 
spoločný záloh pre obe zmluvné strany. Príslušná zmluva, t.j. zmluva o úvere pre lízingovú 
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spoločnosť, resp. zmluva o poskytnutí NFP pre riadiaci orgán, sa bude zmluvnej strane predkladať 
v origináli alebo v osvedčenej kópii. Ak dôjde k uzavretiu dodatku k príslušnej zmluve, povinnosť 
predloženia druhej zmluvnej strane sa viaže aj na uzavretý dodatok, a to v lehote 10 dní od jeho 
doručenia prijímateľovi/klientovi lízingovej spoločnosti v prípade, ak už základná zmluva bola 
predložená; ak základná zmluva predložená nebola, dodatok sa predkladá až spolu s touto 
zmluvou. V prípade, ak riadiaci orgán využije možnosť doplnenia/zmeny zmluvy o poskytnutí NFP 
formou konkludentného súhlasu so zmenou/doplnením (konkludentný dodatok k zmluve 
o poskytnutí NFP), tieto zmeny/doplnenia oznámi lízingovej spoločnosti do 10 dní od zverejnenia 
zmenenej/doplnenej zmluvy o poskytnutí NFP.  

 
4. Riadiaci orgán je povinný na základe písomnej požiadavky lízingovej spoločnosti v lehote do 10 dní 

poskytnúť presné a úplné informácie, ktoré nie sú predmetom obchodného a služobného tajomstva, 
o ktoré lízingová spoločnosť požiada a ktoré sa týkajú podmienok poskytovania pomoci riadiacim 
orgán prijímateľom zo štrukturálnych fondov v zmysle príslušnej vyhlásenej výzvy.   

 
5. 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, ktoré informácie 
môže poskytnúť riadiaci orgán lízingovej spoločnosti.  

 
6. Lízingová spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť v zmluve o úvere súhlas klienta s poskytnutím 

akýchkoľvek informácií týkajúcich sa zmluvy o úvere, resp. iných zmlúv, ktoré uzatvorí lízingová 
spoločnosť s klientom v súvislosti s projektom a zmluvou o úvere, zo strany lízingovej spoločnosti 
riadiacemu orgánu.  

 
7. V prípade zahraničnej lízingovej spoločnosti sa táto zaväzuje, že akceptuje právo platné a účinné 

v SR 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 lízingovej 
spoločnosti sa zároveň zaväzuje, že Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe 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 príslušného SORO, ak tento spôsob plnenia si informačných povinností 
písomne oznámi riadiaci orgán lízingovej spoločnosti. Po obdržaní takéhoto oznámenia je zároveň 
lízingová spoločnosť povinná plniť svoje informačné povinnosti vyplývajúce jej z tohto článku voči 
riadiacemu orgánu tým, že ich oznámi príslušnému SORO, ktorý bol uvedený v oznámení 
riadiaceho orgánu. 

 
9. Ak je to relevantné na základe požiadavky lízingovej spoločnosti, riadiaci orgán zabezpečí totožnosť 

číselného označenia účtu klienta lízingovej spoločnosti uvedeného v zmluve o úvere s číslom účtu 
prijímateľa uvedeného v  zmluve o poskytnutí NFP odo dňa predloženia zmluvy o úvere, pričom bez 
písomného súhlasu lízingovej spoločnosti nemôže dôjsť k zmene čísla tohto účtu.  

 
10. Riadiaci orgán bude písomne informovať lízingovú spoločnosť o termíne vykonania kontroly 

na mieste u prijímateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla 7 dní pred termínom vykonania 
kontroly na mieste. Na predmetnej kontrole na mieste u prijímateľa sa môže zúčastniť 
aj zástupca(ovia) lízingovej spoločnosti, ak o tom lízingová spoločnosť bude informovať riadiaci 
orgán najneskôr jeden deň pred výkonom kontroly na mieste.  
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11. Lízingová spoločnosť bude písomne informovať riadiaci orgán o termíne vykonania kontroly plnenia 
podmienok zmluvy o úvere a zmlúv s ňou súvisiacich u  klienta lízingovej spoločnosti v dostatočnom 
časovom predstihu, najmenej však 7 dní pred termínom vykonania kontroly plnenia podmienok 
zmluvy o úvere a zmlúv s ňou súvisiacich. Na tejto kontrole u klienta lízingovej spoločnosti sa 
môže(u) zúčastniť aj zástupca(ovia) riadiaceho orgánu, ak o tom riadiaci orgán bude informovať 
lízingovú spoločnosť najneskôr deň pred výkonom kontroly.  

 
12. Riadiaci orgán sa zaväzuje písomne informovať lízingovú spoločnosť 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 10 dní po márnom 
uplynutí stanovenej lehoty, 

b) akomkoľvek pozastavení platieb prijímateľovi, 

c) odstúpení riadiaceho orgánu od zmluvy o poskytnutí NFP s  prijímateľom a o dôvodoch 
odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP, alebo o inom predčasnom ukončení zmluvy 
o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorých vzniká prijímateľovi povinnosť vrátenia poskytnutého 
NFP alebo jeho časti, a to v lehote 10 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo inému predčasnému ukončeniu zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) zaslanej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ak nebola obsiahnutá v odstúpení 
od zmluvy o poskytnutí NFP, a to v lehote 10 dní odo dňa odoslania takejto výzvy, žiadosti 
alebo iného podania, 

Orgán finančnej kontroly sa zaväzuje písomne informovať lízingovú spoločnosť o: 

e) o začatí a právoplatnom ukončení konania začatého v dôsledku porušenia finančnej disciplíny 
prijímateľom v zmysle príslušných ustanovení zákona o RPVS do 10 dní odo dňa začatia 
konania, resp. od právoplatnosti rozhodnutia. 

 
13. Lízingová spoločnosť 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 lízingovej spoločnosti, a to v lehote do 10 dní odo dňa kedy sa to lízingová spoločnosť 
dozvedela, 

b) odstúpení lízingovej spoločnosti 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, a to v lehote do 10 dní odo dňa, 
kedy došlo k odstúpeniu, inému ukončeniu zmluvy o úvere alebo k vyhláseniu predčasnej 
splatnosti úveru, 

c) zaslanej výzve na predčasné splatenie zostatku úveru spolu s príslušenstvom, pokutami 
a poplatkami v zmysle zmluvy o úvere alebo inej výzvy, žiadosti alebo iného podania, obsahom 
ktorej bude vyčíslenie sumy, ktorú má prijímateľ predčasne zaplatiť lízingovej spoločnosti, a to 
v lehote 10 dní odo dňa odoslania takejto výzvy, žiadosti alebo iného podania. 

 
 

Článok 4 
Zriadenie záložného práva a osobitné ustanovenia v nadväznosti na zákonný prechod záložného 

práva podľa zákona o fondoch EÚ 
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1. Lízingová spoločnosť a riadiaci orgán sú oprávnení samostatnými zmluvami zriadiť záložné právo 

na ten istý 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 ktorý je takto zriadené záložné právo, nesmie viaznuť skôr vzniknuté 
záložné právo, s výnimkou záložného práva, ktoré bolo zriadené v prospech lízingovej spoločnosti, 
ktorá je zmluvnou stranou (ďalej len „spoločný záloh“). 

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

záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Lízingová spoločnosť si môže zriadiť záložné 
právo aj v ďalšom poradí. 

 
3. Lízingová spoločnosť je oprávnená zabezpečiť záložným právom k spoločnému zálohu iba takú 

svoju pohľadávku na vrátenie finančných prostriedkov, ktorými bol spolufinancovaný projekt 
prijímateľa, na ktorý bol poskytnutý NFP. 

 
4. 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, subjektom 
oprávneným ďalej konať je príslušný orgán finančnej kontroly v zmysle zákona č. 440/2000 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, ktorý je oprávnený rozhodovať o porušení finančnej disciplíny 
a ukladať sankcie podľa zákona o RPVS.  

b) Konečná výška pohľadávky štátu vyplýva z právoplatného rozhodnutia orgánu finančnej 
kontroly. Ak takéto rozhodnutie nebolo vydané, alebo hoci bolo vydané, nie je právoplatné, 
a v zmysle tejto zmluvy je potrebné poznať výšku pohľadávky štátu, na určenie výšky 
pohľadávky štátu sa vzťahujú pravidlá uvedené pri definícii pohľadávky štátu v časti I., článok 1 
tejto zmluvy.  

c) V dôsledku skutočností uvedených v písm. a) vyššie a v nadväznosti na ust. § 24 ods. 5 zákona 
o fondoch EÚ, ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu a nesplní povinnosť uloženú 
právoplatným rozhodnutím orgánu finančnej kontroly riadne a včas, dňom splatnosti sankcie 
uloženej týmto orgánom finančnej kontroly záložné právo, ktoré vzniklo na základe záložnej 
zmluvy uzavretej medzi riadiacim orgánom a prijímateľom (ods. 1 tohto článku zmluvy) 
bezodplatne prechádza z riadiaceho orgánu do správy orgánu finančnej kontroly na účely 
zabezpečenia vymáhania pohľadávky štátu z tohto rozhodnutia, a to v rozsahu a za podmienok 
existujúceho záložného práva.  

 
5. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v ods.  4. tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že riadiaci 

orgán písomne oznámi lízingovej spoločnosti odovzdanie agendy súvisiacej s riešením pohľadávky 
štátu voči prijímateľovi, splnenie záväzkov ktorého je zabezpečené záložným právom, príslušnému 
orgánu finančnej kontroly, a to do 10 dní od odovzdania. Od takéhoto oznámenia prechádzajú 
všetky práva a povinnosti riadiaceho orgánu z tejto zmluvy na príslušný orgán finančnej kontroly. 
Lízingová spoločnosť je zároveň povinná plniť všetky svoje informačné a iné povinnosti a vykonávať 
všetky svoje práva vyplývajúce pre ňu z tejto zmluvy voči príslušnému orgánu finančnej kontroly 
od obdržania tohto oznámenia, a to aj v prípade, ak táto zmluva určuje za príjemcu takýchto 
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informačných a iných povinností riadiaci orgán. Lízingová spoločnosť zároveň primerane informuje 
riadiaci orgán, a to zväčša tým, že mu jednotlivé oznámenia zasiela na  vedomie.  

 
 

Článok 5 
Spoločný postup pri výkone záložného práva  

a rozdelenie výťažku 
 
1. Ak k dôjde ku skutočnostiam uvedeným v článku 3 ods. 12 písm. a), c) alebo e) alebo ods. 13 tejto 

zmluvy, ktoré majú za následok predčasnú splatnosť úveru alebo povinnosť prijímateľa vrátiť 
poskytnuté finančné prostriedky alebo ich časť, zmluvná strana môže začať s úkonmi 
bezprostredne súvisiacimi s predajom zálohu v zmysle zákona a/alebo príslušnej zmluvy o zriadení 
záložného práva až po uplynutí lehoty 105 dní od splnenia svojej oznamovacej povinnosti podľa 
článku 3 ods. 12 alebo ods. 13 tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo zmluvnej strany začať 
realizovať výkon záložného práva v zmysle §151 a nasl. Občianskeho zákonníka.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že proces výkonu záložného práva začína a po celý čas jeho výkonu 

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 s ohľadom na znenie §151ma ods. 6 až 9 
Občianskeho zákonníka lízingová spoločnosť ako prednostný záložný veriteľ.  

 
3. 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 tohto článku. Bez ohľadu na to, akým spôsobom budú lízingová spoločnosť a riadiaci orgán 
postupovať pri výkone záložného práva, k rozdeleniu výťažku musí dôjsť spôsobom uvedeným 
v ods. 10 tohto článku. 

 
4. Navrhovateľ predloží druhej zmluvnej strane do 7 dní po tom, ako sa stane splatná jeho 

pohľadávka, 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) ak to bude vzhľadom na navrhovaný spôsob výkonu záložného práva relevantné, oznámenie 
názvu (obchodného mena alebo mena a priezviska) a ďalších kontaktných údajov tretej osoby 
ako subjektu, 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“.  
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5. Zmluvná strana, ktorej bol predložený Plán výkonu záložného práva, v lehote 10 dní buď akceptuje 
predložený návrh Plánu výkonu záložného práva bez pripomienok alebo k nemu vznesie riadne  
odôvodnené pripomienky, ktoré musia obsahovať konkrétne návrhy na zmenu jednotlivých 
navrhovaných častí Plánu výkonu záložného práva. V prípade vznesenia pripomienok zmluvné 
strany vyvinú maximálne úsilie, aby vznesené pripomienky boli prejednané a aby najneskôr do 10 
dní od vznesenia pripomienok dospeli ku konsenzu  o obsahu Plánu výkonu záložného práva. 

 
6. V prípade, ak: 

a) druhá zmluvná strana vyjadrí súhlas s predloženým návrhom Plánu výkonu záložného práva 
alebo 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 Plánom výkonu záložného práva; 

b) 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) alebo b) vyššie je výsledkom dohodnutého postupu Plán výkonu 
záložného práva, ktorý sa na účely ďalších ustanovení tejto zmluvy nazýva ako „Odsúhlasený plán 
výkonu záložného práva“. 

 
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. 
 

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: 
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a) Ak je výťažok z predaja zálohu vyšší alebo rovný súčtu celkovej pohľadávky lízingovej 
spoločnosti a pohľadávky štátu, uspokojí sa z výťažku pohľadávka štátu a celková pohľadávka 
lízingovej spoločnosti a so zvyškom výťažku sa naloží v zmysle platným právnych predpisov.  

b) Ak je výťažok z predaja zálohu nižší ako súčet celkovej pohľadávky lízingovej spoločnosti 
a pohľadávky štátu a zároveň vyšší alebo rovný súčtu pohľadávky štátu a obmedzenej 
pohľadávky lízingovej spoločnosti:  

(i) uspokojí sa z výťažku pohľadávka štátu a obmedzená pohľadávka lízingovej spoločnosti 
v ich plnej výške a  

(ii) zo zvyšku sa uspokojí časť zostatku celkovej pohľadávky lízingovej spoločnosti. 

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

 
11. Ak v čase, kedy by malo dôjsť k rozdeleniu výťažku z predaja zálohu nebude štát disponovať 

splatnou pohľadávkou, ktorá je zabezpečená záložným právom k spoločnému zálohu, či už 
z dôvodu, že nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie príslušného orgánu finančnej kontroly 
o porušení finančnej disciplíny prijímateľa alebo z dôvodu, že riadiaci orgán nemá splatnú 
pohľadávku, pri rozdelení výťažku z predaja zálohu sa bude postupovať v zmysle §24a zákona 
o fondoch EÚ.  

 
12. Pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak, na ostatné postupy pri výkone záložného práva sa 

vzťahujú ustanovenia §151j až §151md Občianskeho zákonníka a aplikovateľných osobitných 
právnych predpisov. 

 
13. Pri výkone záložného práva bude lízingová spoločnosť a riadiaci orgán 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 dní od doručenia výzvy. 
 
 

Článok 6 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú pokiaľ nebude dohodnuté inak, že v priebehu trvania tejto zmluvy: 

a) nedôjde k postúpeniu, ani k prevodu pohľadávky lízingovej spoločnosti zo zmluvy o úvere, ktorá 
bola uzavretá na financovanie projektu čo i len čiastočne financovaného z NFP na tretiu osobu, 
ani 

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

c) zmluvné strany neuskutočnia akýkoľvek iný právny úkon, ktorého výsledkom by bola zmena 
v osobe veriteľa pohľadávky zabezpečenej záložným právom, ku ktorému sa vzťahuje táto 
zmluva, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, pričom na prevod 
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správy pohľadávky medzi jednotlivými orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku sa toto písm. 
c) nevzťahuje, 

inak zodpovedajú za škodu tým spôsobenú v plnom rozsahu.  
 

2. 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.  

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

Obchodným zákonníkom. 
 
4. 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.  

 
5. Zmluvné strany sú povinné v akomkoľvek štádiu výkonu záložného práva postupovať tak, aby bol 

dosiahnutý maximálny možný výťažok z predaja zálohu.  
 
6. Ak táto zmluva upravuje výmenu informácií medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k akýmkoľvek 

otázkam týkajúcich sa spoločného zálohu a príjemcom informácie má byť štát, lízingová spoločnosť 
je pri poskytovaní informácií povinná túto informáciu poskytnúť nielen riadiacemu orgánu, ale aj 
orgánu na ktorý zo zákona prešlo záložné právo k spoločnému zálohu v zmysle §24 ods. 5 zákona 
o fondoch EÚ.  

 
7. Za účelom zvýšenia právnej istoty zmluvných strán a najmä za účelom vytvorenia podmienok pre 

dôsledné plnenie povinností lízingovej spoločnosti z tejto zmluvy týkajúcich sa najmä poskytovania 
informácií, ako aj deľby výťažku z predaja zálohu, sa riadiaci orgán zaväzuje, že písomne oznámi 
lízingovej spoločnosti odovzdanie agendy súvisiacej s riešením pohľadávky štátu voči prijímateľovi, 
splnenie záväzkov ktorého je zabezpečené záložným právom k spoločnému zálohu, príslušnému 
orgánu finančnej kontroly, do 10 dní od odovzdania. Od doručenia  takéhoto oznámenia lízingovej 
spoločnosti je lízingová spoločnosť povinná plniť všetky svoje informačné a iné povinnosti 
a vykonávať všetky svoje práva vyplývajúce pre ňu z tejto zmluvy voči riadiacemu orgánu ako aj 
voči príslušnému orgánu finančnej kontroly, a to aj v prípade, ak táto zmluva určuje za príjemcu 
takýchto informačných a iných povinností iba riadiaci orgán.  

 
8. Vo vzťahu k režimu upravenému v §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zmluvné strany 

dohodli, že lízingová spoločnosť ako prednostný záložný veriteľ pri preukázaní vzniku záložného 
práva poisťovateľovi mu zároveň prikáže, aby rozdelil plnenie poistného plnenia medzi obe zmluvné 
strany v súlade s podmienkami pre rozdelenie výťažku z predaja zálohu v zmysle článku 5 ods. 10 
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tejto zmluvy. Dohoda o podmienkach realizácii tohto záväzku môže byť predmetom samostatnej 
dohody lízingovej spoločnosti a poisťovateľa.  

 
 

Článok 7 
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. 

 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 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:   
 

titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia,  
tel.: ............................., e-mail: ........................., mobil: ............................, 

 
Za orgány finančnej kontroly:  
 
 
- SFK Bratislava: 

titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia,  
tel.: ............................., e-mail: ........................., mobil: ............................, 
 

- SFK Zvolen:  
titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia,  
tel.: ............................., e-mail: ........................., mobil: ............................, 

 
- SFK Košice:  

 
titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia,  
tel.: ............................., e-mail: ........................., mobil: ............................, 
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Za lízingovú spoločnosť: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia,  
 
tel.: ............................., e-mail: ........................., mobil: ............................, 

 
V prípade, ak sa v tejto zmluve zmluvné strany dohodli na spôsobe informovania odlišnom 
od spôsobu dohodnutého v tomto ods. 2., pre daný prípad platí osobitná dohoda (napríklad čl. 3 
ods. 1 zmluvy).  
 
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 zmluvnými stranami, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 
 
4. Táto zmluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, obe zmluvné strany obdržia po dvoch 

rovnopisoch. 
 
5. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2020. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou 

zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy pre porušenie zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou 
stranou podľa §344 a nasl. Obchodného zákonníka. Pre účely §351 ods. 1 Obchodného zákonníka 
sa zmluvné strany dohodli, že aj po odstúpení od zmluvy sú zmluvné strany viazané ustanoveniami 
článku 5 tejto zmluvy ohľadne spoločného postupu pri výkone záložného práva a rozdelení výťažku 
z predaja zálohu a tých ustanovení tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na riadny výkon práv zmluvných 
strán v zmysle článku 5 tejto zmluvy v tých projektoch, v ktorých bolo zriadené záložné právo 
na spoločný záloh počas trvania tejto zmluvy, a to až do úplného finančného vysporiadania týchto 
projektov. Právne účinky úkonov, ktoré boli na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou vykonané 
pred odstúpením od zmluvy, zostávajú zachované.  

 
6. Ak sa v tejto zmluve určuje písomná forma oznámenia, takéto oznámenie sa musí vyhotoviť 

a doručiť výlučne v papierovej podobe. 
 
7. 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. 
 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, v zmysle platných právnych predpisov budú zachovávať voči tretím 
osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, týkajúcich sa prijímateľa a tejto zmluvy a pri poskytovaní 
informácií budú postupovať v zmysle platných právnych predpisov SR. Mlčanlivosť o uvedených 
informáciách budú zmluvné strany zachovávať aj po ukončení zmluvného vzťahu. 

 
9. Osoby podpisujúce túto zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
 
 
 
V Bratislave, dňa ................2013 V Bratislave, dňa ....................2013 
 
 
 
 
 
Za lízingovú spoločnosť: Za riadiaci orgán:  
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V Bratislave, dňa ................2013 V .............., dňa ....................2013 
 
 
 
Za SFK Bratislava: Za SFK Zvolen:  
 
 
 
V .................., dňa ................2013  
 
 
 
Za SFK Košice:   
 
 
 
   
 
 
Príloha:  Príloha č.1 - vzor záväzného úverového prísľubu 
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Príloha č.1 - k Zmluve o spolupráci a spoločnom postupe 
vzor  záväzného úverového  prísľubu 
 

Záväzný úverový prísľub 
 
Lízingová spoločnosť ......... so sídlom.....................IČO............ 
(ďalej len „lízingová spoločnosť“) 
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 
..................................................................................................................... (uviesť názov a kód projektu) 
podporovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie,  
 
bola dňa ............... schválená. Lízingová spoločnosť je preto pripravená poskytnúť označenému 
klientovi ...............................úver za podmienky doručenia rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP 
(prípadne doplniť niektoré podmienky, ktoré budú vyplývať z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, 
ktoré budú spoločné pre všetky lízingovej spoločnosti) pričom ďalšie podmienky, za ktorých bude 
predmetný úver klientovi poskytnutý budú upravené v samostatnej zmluve o úvere. 
 
Vyhlásením a vystavením tohto úverového prísľubu vzniká lízingovej spoločnosti záväzok poskytnúť 
označenému klientovi úver, ak bude klientom doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ak sa 
lízingová spoločnosť a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy 
spolufinancovania  nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru lízingovej spoločnosti 
mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky 
z pripravovaného úverového vzťahu s lízingovou spoločnosťou. Klientovi nevzniká nárok na náhradu 
škody, v prípade ak klientovi nebude lízingovou spoločnosťou poskytnutý úver alebo jeho časť. 
 
Dátum............................. 
 
.....................................       
lízingová spoločnosť  


