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ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ 
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V súlade s ustanovením § 59 odsek 1 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 ako „Zákon č. 292/2014 Z. z.“) v čase krízovej situácie možno zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku podľa § 25 Zákona č. 292/2014 Z. z. (ďalej len „Zmluva 

o poskytnutí NFP“) zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. 

Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu, v akom sa podľa oznámenia poskytovateľa odoslaného 

prijímateľovi zmena Zmluvy o poskytnutí NFP preberá z maximálneho rozsahu zverejneného orgánom 

podieľajúcim sa na poskytovaní príspevku podľa ustanovenia § 6 Zákona č. 292/2014 Z. z. (Centrálny 

koordinačný orgán) alebo § 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. (Certifikačný orgán).  

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná 

infraštruktúra a súčasne ako poskytovateľ týmto dokumentom zverejňuje rozsah zmien Zmluvy 

o poskytnutí NFP v čase krízovej situácie s poradovým číslom 4 (Hromadná zmena č. 4) pre 

všetky Zmluvy o poskytnutí NFP uzavreté v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku s nasledujúcimi kódmi: 

 

a) OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 

b) OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 

c) OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 

d) OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 

e) OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 

f) OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 

g) OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 

h) OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 

i) OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 

j) OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 

k) OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 

l) OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 

m) OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 

n) OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 

o) OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18  

p) OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 

q) OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 

r) OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21. 

 

Rozsah zmien Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle tejto Hromadnej zmeny č. 4 je prevzatý 

z maximálneho rozsahu zmien, ktoré zverejnil Centrálny koordinačný orgán 

na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii CKO, záložka „Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“ 

s názvom Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie 

zverejnená dňa 1.4.2022 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 3 (ďalej ako „Zmena 

zmluvy o  NFP zo dňa 01. 04. 2022“) a Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

počas krízovej situácie zverejnená dňa 17.6.2022 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


číslom 4 (ďalej ako „Zmena zmluvy o  NFP zo dňa 17. 06. 2022“) (k dispozícii na internetovej stránke: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/). 

Rozsah zmien v zmysle Hromadnej zmeny č. 4 prevzatý poskytovateľom je nasledovný pre projekty 

v rámci výziev:  

1. s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03, OPVaI-

MH/DP/2016/3.3.1-04 a OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07: 

- zo Zmeny zmluvy o NFP zo dňa 01. 04. 2022:   

   - z Prílohy č. 1 – maximálny rozsah zmeny zmluvy: zmena článku 4 zmluvy podľa bodov 25 až 34,  

- z Prílohy č. 2 – maximálny rozsah zmeny VZP: zmena článku 1 odsek 3 VZP (definícia „Lehota“) 

podľa bodu 25,  

- zo Zmeny zmluvy o NFP zo dňa 17. 06. 2022:  

- z Prílohy č. 2 – maximálny rozsah zmeny VZP: zmena článku 3 odsek 3 VZP podľa bodu 12; 

2. s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-

MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-

MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, OPVaI-

MH/DP/2018/1.2.2-16, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17, OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 a OPVAI-

MH/DP/2018/1.2.2-21: 

- zo Zmeny zmluvy o NFP zo dňa 01. 04. 2022:   

- z Prílohy č. 1 – maximálny rozsah zmeny zmluvy: zmena článku 4 zmluvy podľa bodov 25 až 32 

a bodu 34 

- z Prílohy č. 2 – maximálny rozsah zmeny VZP: zmena článku 1 odsek 3 VZP (definícia „Lehota“) 

podľa bodu 25,  

- zo Zmeny zmluvy o NFP zo dňa 17. 06. 2022:  

- z Prílohy č. 2 – maximálny rozsah zmeny VZP: zmena článku 3 odsek 3 VZP podľa bodu 12; 

pričom ak ide o projekty za účasti partnera/partnerov v prípade výziev s kódmi OPVaI-

MH/DP/2017/1.2.2-11 OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-

MH/DP/2018/1.2.2-16, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 a OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 je okrem 

vyššie uvedených bodov naviac prevzatý rozsah zo Zmeny zmluvy o NFP zo dňa 01. 04. 2022 z Prílohy 

č. 1 – maximálny rozsah zmeny zmluvy: zmena článku 4 zmluvy podľa bodu 35;  

 

3. s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19: 

- zo Zmeny zmluvy o NFP zo dňa 01. 04. 2022:   

 - z Prílohy č. 1 – maximálny rozsah zmeny zmluvy: zmena článku 4 zmluvy podľa bodov 25 až 32 a 

34  

- z Prílohy č. 2 – maximálny rozsah zmeny VZP: zmena článku 1 odsek 3 VZP (definícia „Lehota“) 

podľa bodu 25.  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/

