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1. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.1 sa vypúšťa písmeno a) 

zmluvy.  

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d). 

 

2. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.1. písmeno b) zmluvy sa slová 

„maximálne do výšky“ nahrádzajú slovami „vo výške“. 

 

3. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP odsek 3.2. zmluvy sa slová „Maximálna 

výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c)“ v prvej vete nahrádzajú slovami „Výška 

NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b)“ a slová „z maximálnej výšky NFP uvedenej 

v odseku 3.1. písmeno c)“ v druhej vete sa nahrádzajú slovami „z výšky NFP uvedenej 

v odseku 3.1. písmeno b)“. 

 

4. V článku 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE odsek 

4.10 zmluvy sa na konci ustanovenia za slová „možné vykonať“ vkladá dvojbodka 

a písmená a) až c), ktoré znejú: 

 

a) „vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez 

podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, 

ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo 

splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. 

V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe 

projektu jej odoslaním; alebo 

 

b) v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-

Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP) 

a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo 

 

c) vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň 

odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie 

Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie 

monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.“ 

 

5. V článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.3 písmeno d) zmluvy sa slová „podmienky 

neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP“ nahrádzajú slovami „podmienky 

neprekročenia výšky schváleného NFP“. 

 

6. Z článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.14 zmluvy sa na začiatku ustanovenia 

vypúšťa slovo „Maximálna“. 

 

7. V článku 6. ZMENA ZMLUVY sa vypúšťa odsek 6.17 zmluvy. 
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8. V článku 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA odsek 7.8 zmluvy sa slová „so 

zaručeným elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „s kvalifikovaným 

elektronickým podpisom“. 

 

 


