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Číslo Zmluvy IP: ............. 

 
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom  

Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
Zmluvné strany: 
 
Vykonávateľ Schémy na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a 
klastrov v znení neskorších dodatkov - DM-10/2017: 
 
Obchodné meno:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 
sídlo:  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  
IČO:   00 002 801 
IČ DPH:  SK2020877749 
V zastúpení:  Ing. Peter Blaškovitš 
Právna forma:   štátna príspevková organizácia  
Kontaktná osoba:    
Kontakt:   
(ďalej len „SIEA“) 
 
a 
 
Prijímateľ pomoci : 
 
Obchodné meno: ……………………………………………………. 
sídlo: ……………………………………………………… 
IČO: ……………………………………………………… 
DIČ: ……………………………………………………… 
V zastúpení: ……………………………………………………… 
Kontaktná osoba: ……………………………………………………… 

Kontakt: 

 

……………………………………………………… 

Identifikácia bankového 
účtu prijímateľa pomoci:  

 
……………………………………………………… 

  

(ďalej aj „Prijímateľ“) 
 
(Prijímateľ a SIEA ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Preambula 
 

SIEA ako vyhlasovateľ Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis 
prostredníctvom Inovačných poukážok pre Slovensko mimo Banskobystrického kraja (ďalej len 
„Výzva“) s kódom IP_SK_121, vyhlasovanej v rámci národného projektu Zvyšovanie inovačnej 
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výkonnosti Slovenskej ekonomiky, kód projektu v ITMS2014+: 313000I692 (ďalej len „NP ZIVSE“), 
v ktorom je SIEA Prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) a zároveň Vykonávateľom finančnej pomoci podľa Schémy 
na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení neskorších 
dodatkov – Schéma DM-10/2017 (ďalej len „Schéma DM”) a Prijímateľ finančnej pomoci 
prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva ako subjekt v postavení užívateľa, 
ktorého Žiadosť o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky bola schválená 
(ďalej len „ŽoIP“) uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej 
poukážky a Inovačného poradenstva (ďalej len „Zmluvu IP“) 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 „Zákon o štátnej pomoci“), v súlade so Schémou DM a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. 
205/2017-2060-2242 na realizáciu NP ZIVSE uzatvorenej medzi SIEA a Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR v znení neskorších dodatkov, dňa 
15.6.2017, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv – na webovom sídle www.crz.gov.sk a ktorá 
nadobudla účinnosť dňa 19.6.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“). 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom tejto Zmluvy IP je úprava práv a povinností zmluvných strán v rámci poskytnutia 

pomoci de minimis priamou formou prostredníctvom Inovačných poukážok (ďalej aj „IP“) vo 
výške........... eur (slovom: ............................ eur) a nepriamej formy pomoci de minimis 
prostredníctvom inovačného poradenstva vo výške 80,00 eur (slovom: osemdesiat celých eur nula 
centov). Výška pomoci podľa predchádzajúcej vety je maximálna možná výška pomoci, pričom 
skutočne vyplatená výška pomoci môže byť nižšia a určuje sa podľa predloženej faktúry OR. 
  

2. Všetky definície pojmov a skratiek, ktoré obsahuje Príručka, sa v plnom rozsahu uplatnia aj pre 
účely Zmluvy IP, ak sa v jednotlivých ustanoveniach tejto Zmluvy IP pojem nedefinuje osobitne. 
 

3. SIEA poskytuje Prijímateľovi pomoc prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného 
poradenstva na realizáciou inovačného projektu na základe opisu inovačného projektu v 
schválenej ŽoIP, za splnenia podmienok stanovených v tejto Zmluve IP a v súvisiacich právnych 
dokumentov. 

 
4. Súvisiacimi právnymi dokumentmi podľa tejto Zmluvy IP sú Schéma DM, Výzva a Príručka 

v aktuálnom znení, zverejnené na webovom sídle www.inovujme.sk a Zmluva o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, reg.č.205/2017-2060-2242, zverejnená na webovom sídle 
www.crz.gov.sk. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v právnych dokumentoch, 
z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú záväzné dňom ich 
zverejnenia, ak nie je v dokumentoch stanovený neskorší dátum, pričom za deň zverejnenia sa 
považuje deň zverejnenia aktuálnej verzie dotknutého právneho dokumentu na webovom sídle 
www.inovujme.sk.  
 

http://www.crz.gov.sk/
file:///C:/Users/cipka/Desktop/IP_BBSK_121/www.inovujme.sk
file:///C:/Users/cipka/Desktop/IP_BBSK_121/www.inovujme.sk
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5. Inovačnou poukážkou sa rozumie záväzok SIEA, poskytnúť Prijímateľovi vopred schválenú výšku 
pomoci de minimis, ktorá sa realizuje formou príspevku (preplatenia IP systémom 
predfinancovania), a to na základe splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou IP a 
súvisiacimi právnymi dokumentmi podľa ods. 4 tohto článku. IP predstavuje 85 % z oprávnených 
výdavkov Prijímateľa IP. Prijímateľ je povinný uhradiť 15% z oprávnených výdavkov (t.j. rozdiel vo 
výške 100 % celkovej sumy oprávnených výdavkov Prijímateľa a výškou príspevku 85 %) a sumu 
neoprávnených výdavkov podľa Príručky z vlastných zdrojov. Hodnota IP je stanovená 
v schválenej ŽoIP v súlade s Príručkou. Inovačným poradenstvom sa rozumie záväzok SIEA 
poskytnúť Prijímateľovi odborné poradenstvo v rozsahu 30 minút online poradenstva, 30 minút 
príprava poradcu a 1 hodina na vypracovanie Záverečnej správy z on-line odborného inovačného 
poradenstva Vašim poradcom samostatne. Inovačné poradenstvo zahŕňa aplikovanie znalostí a 
technológií do praxe, pomoc so sieťovaním s podnikmi v odvetví v rámci regiónu v ktorom 
prijímateľ pomoci pôsobí, poskytnutie informácií k spracovaniu dokumentácie k Žiadosti 
o preplatenie IP a k Záverečnej správe a prípravy na prípadnú kontrolu na mieste. Záverom je 
zodpovedanie odborných otázok k téme inovácií na Slovensku, pomocou ktorých sú  
identifikované potreby a názory podnikateľského prostredia na podporu inovácií zo strany štátu, 
resp. národných projektov. 

 

6. Termín začatia realizácie Inovačného projektu je viazaný najskôr k dátumu vystavenia IP, pričom 
vykonanie akýchkoľvek úkonov zo strany OR, ani Prijímateľa - vo vzťahu k predmetu plnenia 
Zmluvy IP a Zmluvy OR nesmie predchádzať tomuto dátumu. 

 
7. V prípade, ak suma na faktúre OR bude z objektívnych dôvodov nižšia v porovnaní s výškou 

celkovej ceny Inovačného projektu podľa cenového prieskumu stanovenej v ŽoIP, SIEA uhradí len 
sumu vo výške 85 % z oprávnených výdavkov takejto faktúry OR s nižšou sumou. Fakturované 
výdavky, ktoré nie sú v súlade s predloženým inovačným projektom v schválenej ŽoIP, alebo 
presahujú celkovú sumu inovačného projektu podľa cenového prieskumu v schválenej ŽoIP, sú 
neoprávnenými výdavkami a musia byť hradené z vlastných zdrojov Prijímateľa. 
 

8. V prípade, ak sa v období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy IP ku dňu predloženia Žiadosti 
o preplatenie Inovačnej poukážky (ďalej len „ŽoPIP“), zmenil status Prijímateľa z neplatcu DPH na 
platcu DPH, bude suma preplácaná Prijímateľovi znížená o príslušnú hodnotu DPH. Prijímateľ je 
povinný o tejto skutočnosti informovať SIEA do 3 pracovných dní odo dňa ktorého predmetná 
skutočnosť nastala, najneskôr však v deň doručenia ŽoPIP. Ak SIEA zistí, že Prijímateľ neinformoval 
SIEA najneskôr v deň doručenia ŽoPIP o zmene svojho statusu z neplatcu DPH na platcu DPH, bude 
vyzvaný na doplnenie údajov súvisiacich so statusom platcu DPH a v prípade potvrdenia zmeny 
statusu platcu DPH, bude suma preplácaná Prijímateľovi znížená o príslušnú hodnotu DPH. 

 
9. V prípadoch, ak dôjde k zmene výšky IP, SIEA vykoná do 5 pracovných dní od úhrady takto zníženej 

sumy, revíziu údajov nahlásených do IS SEMP vo vzťahu k poskytnutiu pomoci de minimis 
Prijímateľovi a pôvodne nahlásenú výšku poskytnutej pomoci de minimis podľa tejto Zmluvy IP 
upraví a zosúladí so skutočne preplatenou sumou podľa faktúry OR, spôsobom stanoveným pre IS 
SEMP, o čom bude Prijímateľ informovaný e-mailom.  
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Čl. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Inovačný projekt v spolupráci s oprávneným riešiteľom v súlade 

s Opisom inovačného projektu definovanom v schválenej ŽoIP do 3 mesiacov od vystavenia IP. 
 

2. SIEA je povinná informovať Prijímateľa o splnení podmienok oprávnenosti na preplatenie IP po 
doručení ŽoPIP v lehotách v súlade s čl. IV ods. 3 tejto Zmluvy IP. 
 

3. SIEA zabezpečí poskytnutie platby systémom predfinancovania výlučne na základe schválenej 
ŽoPIP v súlade s čl. IV ods.3 tejto Zmluvy IP. 
 

4. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy IP potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s obsahom súvisiacich 
právnych dokumentov podľa čl. I ods. 4 Zmluvy IP, ktoré sú zverejnené na webovom sídle 
www.inovujme.sk a súvisia s realizáciou inovačných projektov v rámci NP ZIVSE. Prijímateľ 
podpisom tejto Zmluvy IP potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí a zaväzuje sa ich 
dodržiavať v plnom rozsahu.  

 
5. Prijímateľ je povinný poskytovať SIEA riadne a včas, v primeranom rozsahu potrebnú súčinnosť za 

účelom realizácie aktivít NP ZIVSE súvisiacich so systémom poskytovania IP, spočívajúcu najmä 
v poskytovaní súčinnosti v procesoch súvisiacich s overovaním jeho statusu ako oprávneného 
Prijímateľa, v dodržiavaní všetkých termínov stanovených Výzvou, Príručkou a Zmluvou IP 
a v poskytovaní informácií vyžadovaných SIEA týkajúcich sa realizácie inovačného projektu 
Prijímateľa, a to v lehote/termínoch požadovaných zo strany SIEA.  

 
6. Prijímateľ je počas trvania tejto Zmluvy IP pri svojom konaní povinný zdržať sa úkonov: 

a) ktoré sú spôsobilé poškodiť dobré meno SIEA; 
b) ktoré sú v rozpore s princípmi, cieľmi a zámermi NP ZIVSE, ako sú vyjadrené v OP II a v ďalších 

relevantných metodických dokumentoch. 
 
7. Prijímateľ sa počas trvania tejto Zmluvy IP zaväzuje informovať SIEA o tom, že bol voči nemu 

vyhlásený konkurz a/alebo povolená reštrukturalizácia, a to písomne v lehote do 3 pracovných dní 
odo dňa, kedy sa dozvie o predmetnej skutočnosti. Podmienka sa vzťahuje aj na konania začaté a 
neukončené podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, 
ktorý bol účinný pred zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších 
predpisov. Rovnako sa podmienka vzťahuje na prípady zastavenia konkurzného konania pre 
nedostatok majetku prijímateľa alebo zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku prijímateľa. 

 
8. Prijímateľ je povinný, počas trvania tejto Zmluvy IP, oznamovať SIEA zmenu akýchkoľvek údajov 

Prijímateľa, ktoré uviedol v ŽoIP, a to formou e-mailu, 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 ŽoIP, najmä však 
neposkytnutie informácií o zmene kontaktných údajov, môže byť považované za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy IP. 

 
9. Prijímateľ 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 Prijímateľom v súvislosti s touto 

http://www.inovujme.sk/
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Zmluvou IP počas jej účinnosti ako aj v čase od podania ŽoIP, ktorých spoločným základom je 
skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami 
Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s týmto inovačným projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou 
IP 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 NP ZIVSE, ktorý 
by inak nevykonala, je podstatným porušením Zmluvy IP Prijímateľom. 

 
10. SIEA sa zaväzuje informovať Prijímateľa o všetkých zmenách NP ZIVSE, ktoré sa akýmkoľvek 

spôsobom dotýkajú realizácie príslušných aktivít NP ZIVSE a to zverejnením informácií na 
webových sídlach www.siea.sk, www.inovujme.sk, a zároveň v písomnej forme alebo 
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresy, ktoré sú súčasťou aktuálne platných 
informácií o Prijímateľovi, ktorými SIEA disponuje. 

 

  
11. Prijímateľ je povinný strpieť zabezpečenie povinného monitorovania a preukazovania aktivít 

a merateľných ukazovateľov NP ZIVSE, ako napr. vykonávania dotazníkového zberu, kvalitatívny 
prieskum a evaluácie dopadov a vyhodnotenie výsledkov programu IP a pod., ktoré budú 
realizované v období po ukončení implementácie a preplatení inovačnej poukážky, najneskôr však 
do 06/2023 pracovníkmi NP ZIVSE a/alebo elektronicky. 

 
12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie podmienok pre informovanie a publicitu a dodržiavať 

tieto podmienky tak, ako vyplývajú z Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opii.gov.sk. 

 
13. Prijímateľ sa touto Zmluvou IP 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 IP, a/alebo súvisiacich s realizáciou 
inovačného projektu alebo s plnením Zmluvy OR a to kedykoľvek do 31. 12. 2028;  

b) Strpieť výkon kontroly/auditu/overovania podľa predchádzajúceho ods. 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. 
 

14. Prijímateľ je povinný v Zmluve OR ustanoviť záväzok oprávneného riešiteľa, na základe ktorého je 
oprávnený riešiteľ povinný poskytnúť Prijímateľovi alebo SIEA všetku nevyhnutnú súčinnosť 
v prípade kontroly/auditu/overovania, najmä na vyžiadanie poskytnúť vyjadrenia, podklady k 

http://www.siea.sk/
http://www.inovujme.sk/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
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realizácii Inovačného projektu a/alebo súvisiacich aktivít NP ZIVSE a pod. a to bez zbytočného 
odkladu. V prípade, ak nebudú SIEA predložené podklady alebo vyjadrenia podľa predchádzajúcej 
vety, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy IP a SIEA má právo okamžite odstúpiť 
od Zmluvy IP a žiadať vrátenie poskytnutého príspevku. 

 
 

Čl. III 
Povinné súhlasy a vyhlásenia Prijímateľa  

 
1. Prijímateľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy IP výslovne potvrdzuje, že: 

a) bol písomne informovaný o tom, že pomoc poskytovaná v zmysle tejto Zmluvy IP, ktorej je 
Prijímateľom IP a odborného poradenstva, 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 výške pomoci v súlade so Schémou DM, pričom si je vedomý, že táto 
predpokladaná výška minimálnej pomoci sa rovná finančnej pomoci; 

c) je si vedomý, že poskytnutie pomoci formou IP a odborného poradenstva je podmienené 
splnením podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy IP; 

d) sa oboznámil so všetkými dokumentami a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na prijímanú pomoc, resp. podporu v zmysle Schémy 
DM, 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 IP poskytol, sú správne, 
pravdivé a úplné; 

f) ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy IP celková výška pomoci poskytnutá Prijímateľovi 
(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) fiškálnych rokov, a to aj od iných poskytovateľov, alebo v rámci iných schém pomoci 
de minimis. Celková výška pomoci Prijímateľovi, ktorý vykonáva cestnú nákladnú dopravu 
v prenájme alebo za úhradu, nesme presiahnuť 100 000 eur v priebehu obdobia 3 (troch) 
fiškálnych 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 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 fiškálneho roku a 2 (dvoch) 
predchádzajúcich fiškálnych rokov, a určuje sa na základe účtovného obdobia Prijímateľa. 
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: 
i. pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa 

vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013; 
ii. pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych 

výrobkov; 
iii. pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu 
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poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: 

 ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov 
kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými 
podnikmi; 

 ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená 
prvovýrobcom; 

iv. pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne 
pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie 
distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou; 

v. pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 
dovážaným. 
 

Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. i), ii) alebo iii) predchádzajúceho odseku 
tohto článku a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie 
činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, vzťahuje sa schéma na pomoc 
poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za 
podmienky, že Prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie 
činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu 
pôsobnosti tejto schémy neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade 
s touto schémou. 

h) poskytnutá pomoc nebude ďalej použitá: 
i. na odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární; 

ii. na investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v 
prílohe 1 k smernici 2003/87/ES10; 

iii. na výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh; 
iv. na investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia 

alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho 
vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie.  

i) podporu poskytnutú na základe tejto Zmluvy IP prijíma Prijímateľ jednorazovo, pričom 
podmienka jednorazovej pomoci platí pre zmluvne dohodnuté obdobie; 

j) v zmysle ustanovenia § 401 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, sa touto Zmluvou IP 
predlžuje premlčacia doba na prípadné nároky SIEA, týkajúce sa vrátenia podpory v zmysle 
tejto Zmluvy IP alebo jej časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť 
po prvý raz. 

k) ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy ako právnická osoba nebol právoplatne odsúdený v 
zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

l) ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy IP nie je voči nemu vyhlásený konkurz ani povolená 
reštrukturalizácia.  

m) ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy IP sa voči nemu neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci 
na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

n) nedôjde k financovaniu tých istých čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcich výdavkov  
 financovaných v rámci tejto Schémy DM z viacerých verejných zdrojov. 
  

2. Prijímateľ berie na vedomie, že SIEA ako prijímateľ NFP na realizáciu NP ZIVSE, v zmysle 
ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) 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 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o príspevku z EŠIF“), je povinná 
a oprávnená na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou 
NP ZIVSE, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód ITMS2014+: 313000I692 získavať, 
spracúvať a poskytnúť osobné údaje oprávneného Prijímateľa pomoci, štatutárneho orgánu 
Prijímateľa pomoci, kontaktných osôb a oprávnených riešiteľov v rozsahu: meno, priezvisko, 
rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum 
narodenia, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, údaje podľa 
osobitného predpisu (príloha č.1. 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 ZIVSE a že poskytnutie týchto údajov pre SIEA je povinnou 
súčasťou participácie na aktivitách NP ZIVSE. Prijímateľ sa zaväzuje, vysporiadať súhlasy na 
spracovanie osobných údajov zamestnancov Prijímateľa zúčastňujúcich sa realizácii aktivít NP 
ZIVSE v potrebnom rozsahu, maximálne však v rozsahu uvedenom v tomto ustanovení vo vzťahu 
k Prijímateľovi/resp. jeho štatutárnemu zástupcovi.  

 
 

Čl. IV 
Mechanizmus poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky 

 
 

1. Prijímateľ je povinný, po ukončení realizácie Inovačného projektu a zároveň najneskôr v deň 
uplynutia lehoty 3 mesiacov odo dňa vystavenia IP, doručiť SIEA kompletnú a úplnú ŽoPIP na 
predpísanom formulári, pričom forma a spôsob doručenia je e-mailom a do predmetu emailu 
uvedie: Žiadosť o preplatenie IP. Záväzný a predvyplnený formulár ŽoPIP doručí SIEA Prijímateľovi 
e-mailom spolu s IP. Kompletná a úplná ŽoPIP pozostáva zo správne a úplne vyplneného 
predpísaného formulára ŽoPIP, v ktorom je povinne uvedené číslo ŽoPIP, a z nasledujúcich 
povinných príloh: 
 
a. Príloha č. 1 sken Záverečnej správy s odovzdávacím a preberacím protokolom k odovzdávanej 

službe/dielu, ktoré boli predmetom plnenia Zmluvy OR, podpísaný Prijímateľom a 
Oprávneným riešiteľom vo formáte PDF. Predvyplnený záväzný dokument doručí SIEA e-
mailom spolu s IP, ako súčasť vzoru formuláru ŽoPIP. Súčasťou tohto dokumentu je Záverečná 
správa k realizácii Inovačného projektu vypracovaná Prijímateľom v spolupráci s Oprávneným 
riešiteľom. 
 

b. Príloha č. 1b sken nepovinnej prílohy potvrdzujúcej vykonané činnosti, napr. tlačová a/alebo 
výkresová a/alebo fotografická dokumentácia, prípadne aj iná dokumentácia, jednoznačne 
preukazujúca účel použitia oprávnených výdavkov. Táto príloha sa predkladá rovnakým 
spôsobom ako ŽoPIP a to ako príloha e-mailu vo formáte PDF. 
 

c. Príloha č. 2 sken neuhradenej faktúry OR, vystavenej oprávneným riešiteľom za služby a/alebo 
dielo, ktoré boli predmetom inovačného projektu Prijímateľa v súlade so Zmluvou IP, pričom 
musia byť v súlade s oprávnenými výdavkami v zmysle súvisiacich právnych dokumentov. Sken 
faktúry OR je označený textom „Súhlasí s originálom“ a podpísaný štatutárnym orgánom 
Prijímateľa, resp. splnomocnenou osobou v súlade s pokynmi v kapitole 4.1 Príručky.  
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2. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoPIP v lehote splatnosti faktúry OR, alebo ju predloží 
v neprimerane krátkej lehote, SIEA pristúpi k spracovaniu takejto ŽoPIP za podmienky, že penále 
za omeškanie platby voči dodávateľovi znáša samotný Prijímateľ. 

3. Ak je ŽoPIP, doručená do SIEA v stanovenom termíne kompletná a správne vyplnená a ukončený 
inovačný projekt je v súlade s opisom inovačného projektu v ŽoIP, SIEA na základe splnenia 
podmienok na preplatenie IP vydá Oznámenie o schválení ŽoPIP, ktoré bude Prijímateľovi 
doručené e-mailom. Do lehoty na vydanie Oznámenia o schválení, resp. neschválení ŽoPIP v trvaní 
15 pracovných dní odo dňa doručenia ŽoPIP sa nezapočítava doba potrebná na odstránenie 
nezrovnalostí, pochybení a/alebo formálnych nedostatkov/vyjadrenia sa k nesúladu ŽoPIP. SIEA 
je oprávnená v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. SIEA do 10 pracovných dní odo dňa 
vydania Oznámenia o schválení ŽoPIP uhradí platbu na bankový účet Prijímateľa podľa Zmluvy IP. 
 

4. Ak v rámci kontroly a posudzovania ŽoPIP SIEA zistí, že nie je kompletná, správne vyplnená 
(odstrániteľné nezrovnalosti, pochybenia a/alebo formálne nedostatky), alebo existuje 
podozrenie na nesúlad výstupov inovačného projektu popísaných v Záverečnej správe s opisom 
Inovačného projektu v schválenej ŽoIP, SIEA vydá Výzvu na doplnenie požadovaných 
náležitostí/Výzvu na vyjadrenie sa k nesúladu, s lehotou do 10 pracovných dní na ich 
doplnenie/vyjadrenie sa k nesúladu. 
 

5. Ak ŽoPIP nebola predložená v lehote 3 mesiacov od vystavenia IP, pochybnosti o úplnosti ŽoPIP 
po doplnení Prijímateľom pretrvávajú, ŽoPIP nebola doplnená, Prijímateľ sa k nesúladu podľa 
odseku 4. tohto článku nevyjadril alebo SIEA po Vyjadrení sa k nesúladu predmetu inovačného 
projektu Prijímateľom stále konštatuje nesúlad, SIEA vydá Oznámenie o neschválení ŽoPIP 
a odstúpi od Zmluvy IP, čo má za následok zánik Zmluvy IP a IP nebude preplatená.  
 

6. Po schválení ŽoPIP a pripísaní finančných prostriedkov na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na jeho účet, previesť 
tieto finančné prostriedky od SIEA a finančné prostriedky z vlastných zdrojov na číslo bankového 
účtu oprávneného riešiteľa podľa faktúry OR, zhodný s číslom účtu oprávneného riešiteľa 
uvedeným v Zmluve OR. Úrok z omeškania platby voči OR znáša samotný Prijímateľ.  
 

7. V prípade nedodržania lehoty na úhradu faktúry OR podľa článku č. IV ods.6, sa Prijímateľ dopustil 
porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRP“). Za porušenie 
finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. e) ZRP sa ukladá penále vo výške 0,1 % zo sumy použitej 
po ustanovenej alebo určenej lehote za každý deň prekročenia lehoty na použitie verejných 
prostriedkov až do dňa použitia vrátane, najviac do výšky tejto sumy. Vykonávateľ vypočíta 
Prijímateľovi penále za porušenie finančnej disciplíny, t.j. za šiesty a každý nasledujúci deň až po 
deň úhrady finančných prostriedkov dodávateľovi vrátane.  
  

8. SIEA informuje Prijímateľa o porušení finančnej disciplíny zaslaním návrhu čiastkovej 
správy/návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly Zúčtovania predfinancovania, 
v ktorom uvedie aj výšku penále za porušenie finančnej disciplíny. 
 

9. Prijímateľ vykoná Zúčtovanie predfinancovania predložením bankového výpisu, resp. bankových 
výpisov, na ktorých bude uvedená pripísaná suma v eur a dátum pripísania poskytnutých 
finančných prostriedkov od SIEA ako aj uhradená suma v eur a dátum úhrady poskytnutých 
finančných prostriedkov od SIEA a vlastných zdrojov na účet oprávneného riešiteľa v súlade 
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s odsekom 6 tohto článku. Prijímateľ je povinný zúčtovať celú sumu poskytnutých finančných 
prostriedkov od SIEA najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto finančných 
prostriedkov na svoj účet. Sken výpisu, resp. výpisov z bankového účtu Prijímateľa musí byť 
označený textom Súhlasí s originálom“ a podpísaný štatutárnym orgánom, resp. splnomocnenou 
osobou v súlade s pokynmi v kapitole 4.1 Príručky. Spôsob doručenia je e-mailovou formou, a do 
predmetu emailu je potrebné uviesť: Zúčtovanie predfinancovania. 
 

10. Ak je Zúčtovanie predfinancovania doručené do SIEA v stanovenom termíne kompletné a správne 
vyplnené, SIEA do 5 pracovných dní odo dňa doručenia Zúčtovania predfinancovania informuje 
Prijímateľa prostredníctvom e-mailu o splnení podmienok Zúčtovania predfinancovania. Do tejto 
lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odstránenie nezrovnalostí, pochybení a/alebo 
formálnych nedostatkov Zúčtovania predfinancovania. 
 

11. Ak v rámci kontroly Zúčtovania predfinancovania SIEA zistí, že nie je kompletné, správne vyplnené 
(odstrániteľné nezrovnalosti, pochybenia a/alebo formálne nedostatky), SIEA vyzve na doplnenie 
požadovaných náležitostí/odstránenie nezrovnalostí v lehote do 10 pracovných dní na ich 
doplnenie/odstránenie. 
 

12. Ak Prijímateľ nepredloží Zúčtovanie predfinancovania najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 
pripísania týchto prostriedkov na jeho účet, resp. aj po výzve na doplnenie požadovaných 
náležitostí/odstránenie nezrovnalostí pretrvávajú pochybnosti SIEA odstúpi od Zmluvy IP, 
dôsledkom čoho je Prijímateľ povinný na základe výzvy SIEA celú získanú hodnotu IP vrátiť na účet 
a v termíne definovanom SIEA v predmetnej výzve na vrátenie hodnoty príslušnej IP – t. j. na 
vrátenie poskytnutého príspevku. 
 

13. Poskytovanie plnenia zo strany Oprávneného riešiteľa v prospech Prijímateľa je realizované na 
základe záväzkového vzťahu medzi Oprávneným riešiteľom a Prijímateľom, a teda práva a 
povinnosti z tohto záväzkového vzťahu vznikajú výlučne Oprávnenému riešiteľovi a Prijímateľovi. 
SIEA nezodpovedá za záväzky vzniknuté medzi Oprávneným riešiteľom a Prijímateľom, najmä SIEA 
nezodpovedá za vady plnenia poskytovaného Oprávneným riešiteľom, za nedodržiavanie lehôt, 
resp. iných povinností prijatých zo strany Oprávneného riešiteľa voči Prijímateľovi. 

 

14. V prípade, že výsledkom akejkoľvek kontroly SIEA, resp. akejkoľvek oprávnenej kontroly a/alebo 
auditu, vykonanej u Prijímateľa v súvislosti s prijatím pomoci de minimis prostredníctvom IP bude 
zistenie, že Prijímateľ nedodržal podmienky tejto Zmluvy IP alebo podmienky súvisiacich Právnych 
dokumentov, resp. že výstupy z inovačného projektu Prijímateľa a/alebo ich využívanie 
nezodpovedá skutočnostiam uvedeným v schválenej ŽoIP, bude to považované za podstatné 
porušenie Zmluvy IP a SIEA je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy IP a Prijímateľ, je na 
základe výzvy SIEA, povinný celú získanú hodnotu IP vrátiť na účet a v termíne definovanom SIEA 
v predmetnej výzve na vrátenie hodnoty príslušnej IP – t. j. na vrátenie poskytnutého príspevku. 
 

15. Nad rámec podmienok a postupov uvedených v predchádzajúcich odsekoch je SIEA oprávnená, 
nie však povinná, vykonať kontrolu výstupov inovačného projektu a/alebo ich využívania v praxi, 
o čom bude Prijímateľ informovaný e-mailom minimálne 5 pracovných dní vopred a kontrola na 
mieste bude vykonaná vo vzájomne dohodnutých termínoch, pričom Prijímateľ sa v tejto súvislosti 
zaväzuje poskytnúť SIEA všetku potrebnú súčinnosť. 
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16.  Počas kontroly na mieste podľa predchádzajúceho odseku môže byť v prípade inovačného 
projektu s realizovanou aktivitou „Poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií“ 
vyžadovaná aj akákoľvek nasledovná dokumentácia, pričom z nej musí byť zrejmý minimálne celý 
obsah a záver/výsledok výstupov (bez nutnosti poskytnutia know-how podniku), napr. spracovaná 
analýza; mapovanie; plán; stratégia realizácie; finančná projekcia; Fotodokumentácia zo stretnutí 
s riešiteľom – postačuje jednorazovo (nie je potrebné dokumentovať každé stretnutie a 
konzultáciu); prezentácia ako výstup poradenstva a analýzy; funkčná špecifikácia alebo technická 
dokumentácia. V prípade realizovanej aktivity „Služby spojené s výskumom a vývojom“ môže byť 
vyžadovaná aj akákoľvek nasledovná dokumentácia, pričom z nej musí byť zrejmý minimálne celý 
obsah a záver/výsledok výstupov (bez nutnosti poskytnutia know-how podniku), napr. spracovaná 
analýza (opis zariadení, postupov a ďalších náležitosti definovaných v jednotlivých bodoch B.1 
a B.2 Príručky); výskumný plán alebo projekt; grafické výstupy (obrázky, prinstscreeny) alebo 3D 
modely (poprípade iné); grafy, výpočty alebo kalkulácie; fotografia alebo videozáznam prototypu 
alebo akéhokoľvek modelu, ktorý mal byť výstupom danej služby;  sprístupnenie prototypu 
a/alebo modelu k nahliadnutiu. 
 

17. Ak sa kontrolou zistí, že Prijímateľovi bol vyplatený príspevok vo vyššej výške, než mu patrí podľa 
pravidiel oprávnenosti poskytnutia pomoci prostredníctvom IP vyplývajúcich zo Zmluvy IP a zo 
súvisiacich Právnych dokumentov, je Prijímateľ povinný vrátiť rozdiel medzi vyplatenou výškou 
príspevku a výškou, ktorá mu patrí. 

 
Čl. V 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Zmluvu IP je možné ukončiť aj pred uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, a to dohodou, 
výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy IP. Prijímateľ môže ukončiť Zmluvu IP odstúpením bez 
udania dôvodu.  

 
2. SIEA nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená nesprávnymi, neúplnými a nepresnými 

informáciami, prípadne podkladmi poskytnutými Prijímateľom. 
 

3. Účinnosť tejto Zmluvy IP 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 IP nie je možné zaevidovať výšku súčtov hodnôt  
poskytnutej pomoci de minimis stanovenú Zmluvou IP za Inovačnú poukážku a inovačné 
poradenstvo do IS SEMP z dôvodu, že Prijímateľ prekračuje zákonom stanovenú maximálnu 
výšku pomoci de minimis, SIEA zaeviduje iba pomoc de minimis za inovačnú poukážku 
a inovačné poradenstvo nebude poskytnuté. V prípade, že nie je možné evidovať poskytnutú 
pomoc do IS SEMP ani za inovačnú poukážku sa táto Zmluva IP od počiatku zrušuje, v dôsledku 
čoho sa na ňu hľadí, akoby nikdy nedošlo k jej uzavretiu (k zrušeniu dochádza s účinkami ex 
tunc).  
 

b) Ak sa overovaním na strane SIEA zistí, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy IP 
Prijímateľ nespĺňa podmienky/vyhlásenia oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis 
prostredníctvom IP tým, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy IP nespĺňal, a/alebo 
Prijímateľ prestal spĺňať určujúce podmienky definované v čl. III ods. 1 písm. k) až n) tejto 
Zmluvy IP alebo podmienky poskytnutia pomoci podľa Výzvy, táto Zmluva IP sa od počiatku 
zrušuje, v dôsledku čoho sa na ňu hľadí, akoby nikdy nedošlo k jej uzavretiu (k zrušeniu 
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dochádza s účinkami ex tunc).  
 

O tom, že došlo k uplatneniu rozväzovacej podmienky podľa tohto ustanovenia, bude Prijímateľ 
informovaný e-mailom s príslušným odôvodnením. 

4. SIEA je oprávnená jednostranne odstúpiť od Zmluvy IP v prípade jej podstatného porušenia 
Prijímateľom. Za podstatné porušenie Zmluvy IP Prijímateľom sa považujú všetky také porušenia, 
ktoré sú takto označené v texte Zmluvy IP a tiež nasledovné situácie: 

a) Prijímateľ pri podávaní ŽoIP uviedol nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje; 
b) Prijímateľ svojim konaním ohrozuje dobré meno SIEA; 
c) Prijímateľ neposkytol potrebnú súčinnosť riadne a včas definovanú v čl. II ods. 5 tejto Zmluvy 

IP; 
d) Prijímateľ nepreviedol na účet OR finančné prostriedky od SIEA a finančné prostriedky z 

vlastných zdrojov v stanovenej lehote v súlade s podmienkami Zmluvy IP; 
e) Prijímateľ nedoručil ŽoPIP v stanovenej lehote 3 mesiacov od vystavenia IP, pochybnosti 

o úplnosti ŽoPIP po doplnení Prijímateľom pretrvávajú, ŽoPIP nebola doplnená v stanovenej 
lehote, Prijímateľ sa k nesúladu podľa čl. 4 ods. 4. nevyjadril alebo SIEA po Vyjadrení sa k 
nesúladu predmetu inovačného projektu Prijímateľom opätovne konštatuje nesúlad; 

f) Prijímateľ nedoručil Zúčtovanie predfinancovania v stanovenej lehote, uvedenej v tejto Zmluve 
IP; 

g) Prijímateľ nesplnil záväzky Prijímateľa, ku ktorým sa zaviazal v Zmluve IP takým spôsobom, 
ktorý znemožní úspešné plnenie Zmluvy IP zo strany SIEA; 

h) Prijímateľ použil poskytnutú pomoc na vylúčené odvetvie/činnosť, na ktoré sa pomoc v zmysle 
príslušnej právnej úpravy/Schémy neuplatňuje podľa čl. III ods. 1 písm. g), h); 

i) Prijímateľ použil poskytnutú pomoc na financovanie tých istých čiastočne alebo úplne sa 
prekrývajúcich výdavkov financovaných v rámci Schémy z viacerých verejných zdrojov;  

j) ak dôjde k takému konaniu alebo opomenutiu konania Prijímateľa alebo iných osôb 
podieľajúcich sa na realizácii inovačného Projektu Prijímateľa, v súvislosti so Zmluvou IP, ktoré 
je považované za nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a/alebo zák. č. 292/2014 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 

 
5. Odstúpenie od Zmluvy IP je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy IP druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy IP sa považuje za doručené aj v prípade, ak adresát 
odmietne písomnosť prevziať, alebo ju neprevezme v odbernej lehote na pošte, prípadne ak 
písomnosť nebolo možné doručiť z dôvodu "adresát neznámy", pričom písomnosť bola zasielaná 
na adresu uvedenú v tejto Zmluve IP alebo na adresu neskôr písomne oznámenú zmluvnou 
stranou, a to dňom, kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi. 
 

6. V prípade, že sa preukáže, že Prijímateľ neuviedol v ŽoIP pravdivé, úplné a správne informácie, 
bude vykonávateľ požadovať od Prijímateľa náhradu škody vo výške poskytnutej pomoci. 

 
7. V prípade, ak sa Zmluva IP ukončí odstúpením od Zmluvy IP alebo dohodou pred úhradou 

príspevku podľa tejto Zmluvy IP v prospech Prijímateľa, Zmluva IP stráca platnosť a príspevok 
s ňou súvisiaci nemôže byť preplatený. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy IP po úhrade 
príspevku podľa tejto Zmluvy IP v prospech Prijímateľa, alebo po uskutočnení inovačného 
poradenstva, Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky uhradené zo strany SIEA ako pomoc 
de minimis poskytnutú prostredníctvom IP, alebo poskytnutú nepriamu finančnú pomoc 
bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od písomného vyzvania SIEA. Prijímateľ je povinný 
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vrátiť príspevok, resp. časť príspevku aj v prípade, ak to stanovuje Zmluva IP alebo osobitný právny 
predpis, najmä zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

8. V prípadoch, ak Zmluva IP zanikne, resp. dôjde k odstúpeniu od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
stranou, SIEA vykoná do 5 pracovných dní od vyššie uvedenej skutočnosti revíziu údajov 
nahlásených do IS SEMP, t.j. vykoná storno evidencie poskytnutej pomoci. V prípade zmeny výšky 
poskytnutej pomoci de minimis, SIEA upraví a zosúladí jej výšku so skutočne preplatenou sumou 
IP podľa faktúry OR, spôsobom stanoveným pre IS SEMP, o čom bude Prijímateľ informovaný e-
mailom.  
 

9. Preskúmanie postupov v schvaľovacom procese umožňuje Prijímateľovi domáhať sa nápravy, 
alebo namietať výšku úhrady príspevku spôsobom určeným v kapitole 3.6 Revízne postupy 
Príručky. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia sa bude realizovať e-mailom 

prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v tejto Zmluve IP. 
 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu kontaktných osôb a kontaktných údajov si budú oznamovať 
e-mailom a to najneskôr do troch dní odo dňa vykonania zmeny. 
 

12. Na spôsob doručovania dokumentácie, vzájomnú komunikáciu Zmluvných strán a na 
poskytovanie informácií v rámci procesov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy IP sa primerane 
aplikujú ustanovenia kapitoly 3.2 Príručky.  

 
 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva IP 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 a po splnení podmienok Zmluvy IP. 
 

2. Zmluva IP zaniká splnením záväzku, s výnimkou ustanovení, ktoré podľa účelu a povahy majú trvať 
aj po zániku Zmluvy IP. 

 
3. Táto Zmluva IP sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis je určený pre SIEA a jeden 

(1) rovnopis je určený pre Prijímateľa. 
 

4. Dňom poskytnutia pomoci sa rozumie deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy IP. 
 

5. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve IP je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou 
zmluvných strán formou písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve IP, podpísaného 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
6. Vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou IP sa riadia primerane ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 



 

                                                                                                                  Strana 14 z 14 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu IP prečítali, súhlasia s jej obsahom, že Zmluva IP bola spísaná 
na základe ich pravej a slobodnej vôle, v predpísanej forme, Zmluva IP nebola uzatvorená v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 

 
Titul Meno Priezvisko Titul Ing. Peter Blaškovitš 

Obchodné meno Prijímateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra 

  

............................................................. ............................................................. 

  

Titul Meno Priezvisko Titul Miesto podpisu: Bratislava 

Obchodné meno Prijímateľa Dátum podpisu: ..................................... 

  

............................................................. 

 

Titul Meno Priezvisko Titul  

Obchodné meno Prijímateľa  

  

............................................................. 

 

 

 

Miesto podpisu: .....................................  

  

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

 


