Rozhodnutie GR PPA č. 59/2019

Príloha č. 3
Sankcie vyplývajúce z porušenia zmluvných podmienok a iných
povinností prijímateľa NFP
p. č.

Typ porušenia
povinnosti

Popis porušenia povinnosti

1.

Nedodržanie
vytvorenia Pracovného
miesta/pracovných
miest ak si Prijímateľ
uplatnil v rámci
podanej ŽoNFP body v
súlade s bodovacím
kritériom **

Prijímateľ nedodržal
povinnosť vytvoriť Pracovné
miesto/miesta, pričom si
uplatnil v rámci podanej
ŽoNFP body v súlade s
bodovacím kritériom
(Zmluva o poskytnutí NFP, čl.
7 bod 7.12 – PRV SR 20072013, Zmluva o poskytnutí
NFP, čl. 7 bod 9 - PRV SR
2014 – 2020).

2.

Porušenie zmluvy
o úvere
s bankou/nebankovým
subjektom, ktoré má za
následok predčasnú
splatnosť pohľadávky.

Prijímateľ porušil zmluvu o
úvere uzavretú s
bankou/nebankovým
subjektom a toto porušenie má
za následok stanovenie
predčasnej splatnosti
pohľadávky
banky/nebankového subjektu
voči prijímateľovi zo zmluvy
o úvere. Uvedené platí iba v

Sankcia vo výške % zo
sumy schváleného NFP,
ak nie je uvedené inak
 0,5 % z NFP za
každý začatý
mesiac
(nedodržania
podmienky)
nasledujúci po
mesiaci, v ktorom
vzniklo porušenie
povinnosti na
strane prijímateľa.
 0,1 % z NFP za
každý začatý
mesiac
(nedodržania
podmienky)
nasledujúci po
mesiaci, v ktorom
vzniklo porušenie
povinnosti na
strane prijímateľa
v prípadoch, keď
prijímateľ
hodnoverne
preukáže, že
predmet projektu
ešte nebol
realizovaný
(preukazuje sa
kolaudačným
rozhodnutím resp.
iným dokladom)


100 % NFP
(odstúpenie od
Záložnej zmluvy
v prípade, ak je
uzavretá – pozn.)
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prípadoch platnej Zmluvy o
spolupráci medzi PPA a
bankou/nebankovým
subjektom.
3.

Zmarenie dosiahnutia
účelu Zmluvy
o poskytnutí NFP
a/alebo cieľa projektu.

4.

Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku
uvedených vo výzve –
podnik v ťažkostiach.

5.

Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku
uvedených vo výzve –
nesprávne zaradenie do
kategórie MSP.
Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku
uvedených vo výzve –
registrácia v registri
partnerov verejného
sektora, ak je v zmysle
zákona povinná.

6.

7.

Porušenie podmienok§ 11 315/2016 Verejný
obstarávateľ a
obstarávateľ nesmie
uzavrieť zmluvu,

Vznik takých okolností na
strane Prijímateľa vzniknutých
jeho zavinením alebo jeho
nedbanlivosťou, v dôsledku
ktorých bude zmarené
dosiahnutie účelu zmluvy o
poskytnutí NFP a/alebo cieľa
projektu a súčasne nepôjde
o okolnosti vylučujúce
zodpovednosť Prijímateľa.
Zmarenie účelu/cieľa projektu
znamená najmä skutočnosť, že
projekt nebude realizovaný
vôbec, resp. bude realizovaný
v rozpore so zmluvou.
Prijímateľ porušil podmienku
poskytnutia NFP uvedenú vo
výzve, ktorej splnenie bolo
podmienkou pre schválenie
ŽoNFP, a to porušením
záväzku nebyť podnikom
v ťažkostiach podľa článku 2,
ods.18 kapitoly I nariadenia
Komisie (EÚ) č.651/2014;
uvedené platí až do skončenia
doby udržateľnosti projektu.
Prijímateľ porušil podmienku
poskytnutia príspevku
uvedenú vo výzve a nesprávne
sa zaradil do kategórie MSP.



100 % NFP



100 % NFP



V prípade, ak pre Prijímateľa
vyplýva zo zákona č.
315/2016 Z. z. povinnosť
zápisu do Registra partnerov
verejného sektora a po
uzavretí Zmluvy o poskytnutí
NFP zistí PPA porušenie tejto
povinnosti (zápis musí trvať
nepretržite počas celej doby
platnosti zmluvy).
V prípade, ak pre víťazného
dodávateľa podľa -§
11 315/2016 vyplýva zo
povinnosť zápisu do Registra
partnerov verejného sektora



Zníženie %
spolufinancovania
podľa podmienok
uvedených vo
výzve
0,25 % z NFP za
každý aj začatý
mesiac porušenia
podmienky



0,5 % z
príslušného VO/O
za každý aj začatý
mesiac od podpisu
zmluvy o dielo až
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8.

9.

koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s
uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov
verejného sektora33) a
nie sú zapísaní v
registri partnerov
verejného sektora34) ...
Nesprávne
vyhodnotenie
podmienok účasti po
otvorení ponúk/žiadostí
o účasť, čo malo za
následok nevylúčenie
uchádzača/záujemcu,
ktorý mal byť
vylúčený.
Porušenie zákazu
dvojitého financovania.

10.

Nepreukázanie
dosiahnutia
štandardného výstupu
viac ako 25 000 €.

11.

Porušenie povinnosti
dodávateľa odovzdať
dielo Prijímateľovi
v dohodnutom termíne.

12.

Nesplnenie povinnosti
zahájenia realizácie
projektu a alebo
podnikateľského plánu
v stanovenom termíne

a po uzavretí Zmluvy
o poskytnutí NFP zistí PPA
porušenie tejto povinnosti
(zápis mal byť pri podpise
zmluvy o dielo).

po preukázanie
zápisu do RPVS

Prijímateľ vyhodnotil splnenie
podmienok účasti takým
spôsobom, čo malo za
následok nevylúčenie
uchádzačov/záujemcov,
ktorých ponuka podľa
zverejnených podmienok
účasti mala byť vylúčená.



5% z príslušného
VO/O

Prijímateľ porušil záväzok
nepožadovať dotáciu,
príspevok, grant alebo inú
formu pomoci na realizáciu
aktivít projektu, ktorá by
predstavovala dvojité
financovanie tej istej
nákladovej položky.
Prijímateľ porušil povinnosť
preukázať dosiahnutie
štandardného výstupu viac ako
25 000 €.



100 % NFP



25 % NFP

V prípade, ak sa dodávateľ
Prijímateľa omešká so
splnením povinnosti odovzdať
dielo včas, t. j. v stanovenom
termíne podľa zmluvy o dielo,
pričom si zmluvné strany
nedohodli zmluvnú pokutu pre
dané porušenie povinnosti.
Prijímateľ porušil povinnosť
zahájiť realizáciu projektu
resp. podnikateľského plánu
v termíne podľa zmluvy
o NFP (v prípade ak je to
uvedené v zmluve o NFP ako
špecifická podmienka)



0,25 % NFP z ceny
diela



0,05 % NFP za
každý deň
omeškania

