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Usmernenie poskytovateľa č. 15 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:                      Ing. Martin Vavřinek   

                                         generálny riaditeľ           

                                  

 

 

 

          Dňa: 01.10.2015         



Predmet usmernenia: 

 

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SORO“) na základe Splnomocnenia 

sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu zo 

dňa 17.12.2013 v znení neskorších dodatkov, udeleného Ministerstvom životného prostredia 

Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie,   

v nadväznosti na úpravu povinností Prijímateľa a doplnení niektorých ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP nad 50 mil. EUR týmto vydáva ich zmenené znenia.  

 

Usmernenie sa vydáva v zmysle čl. 9 bod 1. ods. 1.4 Zmluvy o poskytnutí NFP nad 50 mil. 

EUR. Usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov, s ktorými bola uzatvorená 

Zmluva o poskytnutí NFP v rámci nasledovných výziev : 

 

 

 

Prioritná os Kód výzvy 

Prioritná os 1 OPZP-PO1-08-1-VP 

Prioritná os 2 
OPZP-PO2-08-1-VP 

OPZP-PO2-14-1-VP           

 

 

 

 

Časť A. 

 

S cieľom zabezpečiť súlad Zmluvy o poskytnutí NFP nad 50 mil. EUR v rámci OP ŽP 

s udelenou výnimkou zo Systému finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007 

– 2013, schválenej listom Ministerstva financií Slovenskej republiky pod číslom 

MF/0189663/2015-544 zo dňa 18.08.2015 pre projekty generujúce príjem v rámci OP ŽP, 

došlo zo strany SORO k  zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane prílohy č. 1 Všeobecné 

zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nad 50 mil. 

EUR v nasledovných ustanoveniach: 

 

V Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nad 50 mil. EUR sa  

 

I. Článok 5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY ods. 5.2 vypúšťa v plnom znení, čím 

dochádza k prečíslovaniu pôvodných ods. 5.3 až 5.6 na nové číslovanie 5.2 až 5.5. 

II. Článok  5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY  v novo prečíslovanom ods. 5.3 sa posledná 

veta mení a znie nasledovne: 

Zároveň je prijímateľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich z tohto 

záveru, osobitne v prípade, ak pôjde o rozpor s dokumentmi a metodickými pokynmi 

Centrálneho koordinačného orgánu, Poskytovateľa, Európskej komisie, najmä nie však 

výlučne Rozhodnutím Európskej komisie C(2013)9527 zo dňa 19.12.2013. 

 

 

 



Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku nad 50 mil. EUR sa mení a dopĺňa v nasledovných ustanoveniach: 

 

 

I. Časť Pojmy a skratky sa dopĺňajú o nové pojmy, ktorých znenie je nasledovné:  

 

- Finančná medzera/medzera vo financovaní – vzniká, ak čistý príjem nedokáže v 

plnej miere pokryť investičné výdavky. Je preto potrebné zabezpečiť dodatočné zdroje 

na financovanie projektu, v opačnom prípade by bol projekt pre žiadateľa stratový, 

toto dofinancovanie projektu je zabezpečené z nenávratného finančného príspevku 

- Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery– výdavky 

ktoré sú na základe finančnej analýzy projektu (metóda výpočtu finančnej medzery) 

neoprávnené pre financovanie z verejných zdrojov (EU a ŠR pre spolufinancovanie), 

sú odpočítavané od celkových investičných výdavkov/celkových oprávnených 

výdavkov pred výpočtom finančnej medzery, a musí ich Prijímateľ v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP uhrádzať ako súčasť vlastných zdrojov; 

- Zúčtovanie výdavkov neoprávnených na financovanie nad rámec finančnej 

medzery - preukázanie skutočnej výšky uhradených výdavkov neoprávnených na 

financovanie nad rámec finančnej medzery (na základe výnimky zo Systému 

finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013, schválenej listom 

MF SR pod číslom MF/0189663/2015-544 zo dňa 18.08.2015 pre projekty generujúce 

príjem v rámci OP Životné prostredie) v súlade s faktúrou vystavenou 

dodávateľom/zhotoviteľom, dokladom preukazujúcim úhradu tejto faktúry a 

preukázanie reálneho dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo stavebných prác 

vykonaných na základe úhrady výdavkov neoprávnených na financovanie nad rámec 

finančnej medzery 

 

 

II. Článok 1 ods. 9 v znení:    

Prijímateľ, ktorého projekt generuje príjem je povinný pri zmene podmienok pre projekty 

generujúce príjem definovaných vo VZP predložiť Poskytovateľovi prepracovanú finančnú 

analýzu (konsolidovanú finančnú analýzu) do 30 dní odo dňa vyzvania Prijímateľa najneskôr 

však v deň podania záverečnej Žiadosti o platbu, ak nenastala podmienka vyzvania 

Prijímateľa skôr. Zároveň je prijímateľ povinný predložiť prepracovanú finančnú analýzu 

(konsolidovanú finančnú analýzu projektu) v poslednej následnej monitorovacej správe 

projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

ak na základe prepracovanej finančnej analýzy dôjde k podstatnej zmene podmienok pre 

projekty generujúce príjem v zmysle článku 3 odsek 11 VZP uzavrú Dodatok k zmluve. 

Uvedené ustanovenie platí aj pre projekty, pri ktorých celkové náklady projektu presiahnu 1 

mil. EUR počas realizácie projektu. 

 

sa mení nasledovne:  

 

Prijímateľ, ktorého projekt generuje príjem je povinný  pre projekty generujúce príjem 

definovaných vo VZP predložiť Poskytovateľovi prepracovanú finančnú analýzu 

(konsolidovanú finančnú analýzu) do 30 dní odo dňa vyzvania Prijímateľa Poskytovateľom, 

najneskôr však v deň podania  záverečnej Žiadosti o platbu, ak nenastala podmienka vyzvania 



Prijímateľa Poskytovateľom skôr. Zároveň je Prijímateľ povinný predložiť prepracovanú 

finančnú analýzu (konsolidovanú finančnú analýzu projektu) v poslednej následnej 

monitorovacej správe projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Zmluvné strany 

sa dohodli, že v prípade ak na základe prepracovanej finančnej analýzy dôjde k podstatnej 

zmene podmienok pre projekty generujúce príjem v zmysle článku 3 odsek 11 VZP uzavrú 

Dodatok k Zmluve.  

 

 

III. Článok 3 ods. 12 v znení:    

 

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov/poskytnutí služieb alebo 

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi a to zaslaním zúčtovacej faktúry, príp. 

ďalšej podpornej dokumentácie a vo formáte doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 

predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní 

tovarov/poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác bezodkladne po ich 

dodaní/poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom, 

pričom posledné dodanie/poskytnutie alebo vykonanie musí byť reálne uskutočnené tak, aby 

mohlo byť týmto spôsobom oznámené Poskytovateľovi najneskôr do 31. júla 2016. 

 

sa mení nasledovne:  

 

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov/poskytnutí služieb alebo 

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi a to zaslaním zúčtovania preddavkovej 

platby, príp. ďalšej podpornej dokumentácie a vo formáte doplňujúcich údajov k preukázaniu 

dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní 

tovarov/poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác bezodkladne po ich 

dodaní/poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom, 

pričom posledné dodanie/poskytnutie alebo vykonanie musí byť reálne uskutočnené tak, aby 

mohlo byť týmto spôsobom Poskytovateľovi oznámené a zúčtovanie preddavkovej platby 

predložené najneskôr do 31. júla 2016. 

 

 

IV. Článok 3 sa dopĺňa o nový ods. 13., ktorého znenie je nasledovné:    

V prípade, ak sa na projekt generujúci príjem realizovaný v súlade s touto Zmluvou vzťahuje 

výnimka zo Systému finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 

schválená listom Ministerstva financií pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.8.2015, 

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o úhrade výdavkov neoprávnených na 

financovanie nad rámec finančnej medzery, a to najneskôr v termíne do 15.07.2016. 

  

 

V. Článok 5 ods. 6 v znení:  

Prijímateľ je povinný poistiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy pre prípad poškodenia, 

zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd: 



a) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z NFP alebo z jeho časti, a to 

bezodkladne po podpísaní Zmluvy. 

b) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z NFP alebo z jeho časti, a to 

bezodkladne po jeho nadobudnutí. 

Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

 

sa mení nasledovne:  

 

Prijímateľ je povinný poistiť alebo zabezpečiť poistenie prostredníctvom Dodávateľa projektu 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo 

iných škôd: 

c) majetok, ktorý sa nadobúda alebo zhodnocuje úplne alebo sčasti z NFP, a to 

bezodkladne po podpísaní Zmluvy. 

d) majetok, ktorý zhodnotil alebo nadobudol úplne alebo sčasti z NFP, a to 

bezodkladne po jeho nadobudnutí. 

Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

 

 

VI. Článok 8 bod. 1 sa dopĺňa o nový ods. 1.9., ktorého znenie je nasledovné:    

Prijímateľ je povinný najneskôr v deň podania záverečnej Žiadosti o platbu predložiť 

Poskytovateľovi originály, alebo úradne osvedčené kópie preberacích protokolov a najneskôr 

v termíne do 31.12.2016 predložiť originály, alebo úradne osvedčené kópie právoplatných 

rozhodnutí o uvedení stavby do dočasnej/skúšobnej prevádzky alebo trvalého užívania za celú 

zrealizovanú stavbu, ktorá je predmetom projektu. V prípade, ak Prijímateľ v termíne do 

31.12.2016 predložil Poskytovateľovi kolaudačné rozhodnutie o uvedení do 

dočasnej/skúšobnej prevádzky, je povinný najneskôr do 31.12.2019  predložiť originál alebo 

úradne osvedčenú kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorým príslušný stavebný 

úrad povoľuje užívanie stavby do trvalej prevádzky.  

  

 

VII. V článku 9 bod. 2, ods. 2.2 sa vypúšťa veta: 

V prípade zmien projektu uvedených v tomto odseku je Prijímateľ povinný 

a jeho znenie je nasledovné:  

Za inú zmenu projektu ako je uvedené v odseku 2.1 tohto článku sa považuje:  

a) zmena, ktorá spôsobí zvýšenie alebo zníženie v rámci jednej zo skupín 

v rozpise nákladov/ výdavkov uvedenom v žiadosti o NFP alebo Žiadosti 

o potvrdenie pomoci väčšie ako 15 % odhadovanej hodnoty jednotlivej 

skupiny výdavkov iná než zmena  položiek Propagácia a publicita a Nákup 

pozemkov, stavieb a použitého zariadenia, 

b) akákoľvek iná zmena v položkách skupín výdavkov a nákladov výdavkov 

iná než zmena uvedená v bode a) tohto odseku, 



c)   keď sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu 

znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov 

výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2; 

V prípade iných zmien projektu ako je uvedené v odseku 2.1 tohto článku je Prijímateľ 

povinný písomne požiadať Poskytovateľa o schválenie takejto zmeny Projektu najneskôr 30 

dní pred ukončením oprávneného obdobia pre výdavky. Výdavky uplatňované na základe 

takejto inej zmeny Projektu sa stanú oprávnenými až po doručení oznámenia o schválení 

žiadosti o zmenu Projektu Prijímateľovi. 

 

 

VIII.  Článok 9 bod. 2, ods. 2.5 v znení: 

Ak v rámci projektu z dôvodu využitia preddavkovej platby dôjde zo strany Dodávateľa 

k fyzickému dodaniu predmetu plnenia po 31.12.2015, Poskytovateľ je oprávnený predĺžiť 

termín ukončenia realizácie aktivít Projektu najneskôr do 31.07.2016 na dodanie predmetu 

plnenia. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa zrealizovať Projekt v termíne osobitného 

predĺženia realizácie aktivít Projektu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy v zmysle 

článku 10 odsek 2.4 písmeno n) až p) týchto VZP.  

 

sa mení nasledovne:  

 

Ak v rámci projektu z dôvodu využitia preddavkovej platby dôjde zo strany Dodávateľa 

projektu k fyzickému dodaniu predmetu plnenia po 31.12.2015, Poskytovateľ je oprávnený 

predĺžiť termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v čl. 2 ods. 2.4 Zmluvy  

najneskôr do 31.07.2016 na dodanie predmetu plnenia. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa 

zrealizovať Projekt v termíne osobitného predĺženia realizácie aktivít Projektu sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy v zmysle článku 10 odsek 2.4 písmeno n) až p) týchto VZP. 

V prípade, ak sa na projekt generujúci príjem realizovaný v súlade s touto Zmluvou vzťahuje 

výnimka zo Systému finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 

schválená listom Ministerstva financií pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.8.2015 

a dôjde zo strany Dodávateľa projektu k fyzickému dodaniu predmetu plnenia po 31.12.2015, 

Poskytovateľ je oprávnený predĺžiť termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v čl. 

2 ods. 2.4 Zmluvy najneskôr do 30.06.2016 na dodanie predmetu plnenia. Nesplnenie 

povinnosti Prijímateľa zrealizovať projekt v termíne osobitného predĺženia realizácie aktivít 

Projektu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy v zmysle článku 10 ods. 2.4 písmeno q) 

týchto VZP. 

 

IX. Článok 10 bod. 2, ods. 2.4 sa dopĺňa o nové ustanovenie pod pís. q), ktorého znenie 

je nasledovné:    

ak Prijímateľ nesplnil povinnosť zrealizovať projekt  v termíne do 30.06.2016  a súčasne 

riadne  nepreukázal Poskytovateľovi úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie nad 

rámec finančnej medzery, a to najneskôr do 15.07.2016 (týka sa projektov generujúcich 

príjem, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo Systému finančného riadenia ŠF a KF pre 

programové obdobie 2007-2013 schválená listom MF SR pod číslom MF/018963/2015-544 

zo dňa 18.08.2015). 



 

 

X. Článok 10 bod. 2, ods. 2.4 sa dopĺňa o nové ustanovenie pod pís. r), ktorého znenie je 

nasledovné:    

ak Prijímateľ nevrátil preplatok vzniknutý na základe využitia výnimky zo Systému 

finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválenej listom MF SR 

pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015 pre projekt generujúci príjem najneskôr 

do 15.08.2016.  

 

 

XI. Článok 11 ods. 1 dopĺňa o nové ustanovenie pod pís. l), ktorého znenie je 

nasledovné:    

vrátiť preplatok vzniknutý na základe využitia výnimky zo Systému finančného riadenia ŠF 

a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválenej listom MF SR pod číslom 

MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015 pre projekt generujúci príjem najneskôr v termíne 

do 15.08.2016.   

 

XII.   Článok 11 ods. 6 v znení:   

Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem 

uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich) dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak 

Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe 

finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné 

obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania). Prijímateľ je 

povinný vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania preddavkovej platby najneskôr 

spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia na základe 

oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 

sa mení nasledovne:  

 

Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem 

uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich) dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak 

Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe 

finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné 

obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania). Prijímateľ je 

povinný vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania preddavkovej platby najneskôr 

spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia na základe 

oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 

Prijímateľ je povinný vrátiť preplatok vzniknutý na základe využitia výnimky zo Systému 

finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválenej listom MF SR 

pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015 pre projekt generujúci príjem najneskôr 

v termíne do 15.08.2016 na základe oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 

 

 



 

 

 

XIII. Článok 17 bod. 1, ods. 1.2 v znení: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej 

Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť 

o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch 

rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý  Prijímateľ predkladá 

Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu 

podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

 

sa mení nasledovne:  

 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej 

Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť 

o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch  

vyhotoveniach (2 x originál, resp. originál a úradne osvedčená kópia) a zašle ju spolu 

s jedným originálom požadovaných dokladov k žiadostiam o platbu Poskytovateľovi. 

Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny 

výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Prijímateľ je povinný predkladať konečný 

rozpočet nákladov stavby, ako aj súpisy vykonaných prác, dodávané ako podklady 

k jednotlivým účtovným dokladom pri Žiadostiach o platbu, v elektronickej forme (Microsoft 

Excel).  

 

XIV. Článok 17 bod. 1, ods. 1.4 v znení: 

Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou 

aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade 

projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého 

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP. 

sa mení nasledovne:  

 

Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou 

aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.  

V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec 

finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne 

z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

V prípade projektov generujúcich príjem, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo Systému 

finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválená listom MF SR 

pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015 je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky 

neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery najneskôr do 30.06.2016 a riadne 

preukázať Poskytovateľovi úhradu týchto výdavkov najneskôr do 15.07.2016 podľa pomeru 

stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.  



XV. Článok 17 bod. 1, ods. 1.8 v znení: 

Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt 

systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne  

5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti 

o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené 

oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel 

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní 

tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať 

Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi 

záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu 

(originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak 

Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt 

môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti 

je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.   

 

sa mení nasledovne:  

 

a) Postup pre projekty realizované v zmysle Systému finančného riadenia ŠF a KF pre 

programové obdobie 2007-2013: 

Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt 

systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne  

5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti 

o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené 

oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel 

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní 

tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať 

Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi 

záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu 

(originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak 

Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt 

môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti 

je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.   

V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené nad rámec finančnej medzery, je 

tieto prijímateľ povinný uhrádzať dodávateľovi/zhotoviteľovi pomerne z každého účtovného 

dokladu podľa pomeru stanoveného v čl. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom vecne 

neoprávnené výdavky si prijímateľ hradí z vlastných zdrojov. 

b) Postup pre projekty generujúce príjem realizované v zmysle výnimky zo Systému 

finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválenej listom MF SR 

pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015: 

Pre projekty generujúce príjem, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo Systému finančného 

riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválená listom MF SR pod číslom 

MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015 platí, že podmienka uplatnenia etapy refundácie v 

systéme predfinancovania sa neaplikuje na záverečných 5 % celkových oprávnených 

výdavkov. V prípade predmetných projektov sa systém predfinancovania realizuje až do 



dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov projektu.  Prijímateľ je 

povinný uhradiť poskytnuté výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery najneskôr do 30.06.2016 a riadne preukázať RO úhradu týchto výdavkov najneskôr 

do 15.07.2016 podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

XVI. Článok 17 bod. 1 sa dopĺňa o nový ods. 1.17, ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu obsahujúce výdavky na práce v takom 

poradí a časovej postupnosti v akej boli uvedené práce vykonané a fakturované.  

 

XVII.      Článok 17 bod. 1 sa dopĺňa o nový ods. 1.18, ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú Žiadosť o platbu najneskôr do 3 

mesiacov od termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa čl. 2 ods. 2.4  Zmluvy. 

V prípade, že je termín ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa čl. 2 bod 2.4 Zmluvy 

neskôr ako 31.10.2015, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú Žiadosť 

o platbu najneskôr do 31.01.2016. 

V prípade projektov generujúcich príjem, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo Systému 

finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválená listom MF SR 

pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015 je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi Záverečnú Žiadosť o platbu  najneskôr do 15.07.2016. 

 

XVIII. Článok 17 bod. 1 sa dopĺňa o nový ods. 1.19, ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi všetky faktúry, akékoľvek platby 

a finančné plnenia a všetky doklady k nim prislúchajúce, vystavené, alebo nárokované 

v rámci zmlúv  s Dodávateľom projektu financovaných z tohto projektu bez ohľadu na to či 

žiada o preplatenie týchto platieb. Uvedené doklady predkladá bezodkladne po ich 

prijatí/vystavení. 

 

XIX. Článok 17 bod. 5, ods. 5.2 v znení: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti 

o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju 

vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý 

predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie 

rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

sa mení nasledovne:  

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti 

o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju 

vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach (2 x originál, resp. originál a úradne osvedčená kópia) 

a zašle ju spolu s jedným originálom požadovaných dokladov k Žiadostiam o platbu 

Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu 

Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Prijímateľ je 

povinný predkladať konečný rozpočet nákladov stavby, ako aj súpisy vykonaných prác, 



dodávané ako podklady k jednotlivým účtovným dokladom pri Žiadostiach o platbu, 

v elektronickej forme (Microsoft Excel).  

 

XX. Článok 17 bod. 5, ods. 5.4 v znení: 

V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec 

finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne 

z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

 

sa mení nasledovne: 

 

V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec 

finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne 

z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

V prípade projektov generujúcich príjem, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo Systému 

finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválená listom MF SR 

pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015 je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky 

neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery najneskôr do 30.06.2016 a riadne 

preukázať Poskytovateľovi úhradu týchto výdavkov najneskôr do 15.07.2016 podľa pomeru 

stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

XXI. Článok 17 bod. 5 sa dopĺňa o nový ods. 5.13, ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu obsahujúce výdavky na práce v takom 

poradí a časovej postupnosti v akej boli uvedené práce vykonané a fakturované.  

 

XXII. Článok 17 bod. 5 sa dopĺňa o nový ods. 5.14, ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú Žiadosť o platbu najneskôr do 3 

mesiacov od termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa čl. 2 ods. 2.4  Zmluvy. 

V prípade, že je termín ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa čl. 2 bod 2.4 Zmluvy 

neskôr ako 31.10.2015, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú Žiadosť 

o platbu najneskôr do 31.01.2016.  

V prípade projektov generujúcich príjem, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo Systému 

finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 schválená listom MF SR 

pod číslom MF/018963/2015-544 zo dňa 18.08.2015 je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi Záverečnú Žiadosť o platbu najneskôr do 15.07.2016. 

 

XXIII. Článok 17 bod. 5 sa dopĺňa o nový ods. 5.15, ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi všetky faktúry, akékoľvek platby 

a finančné plnenia a všetky doklady k nim prislúchajúce, vystavené, alebo nárokované 

v rámci zmlúv  s Dodávateľom projektu financovaných z tohto projektu bez ohľadu na to či 



žiada o preplatenie týchto platieb. Uvedené doklady predkladá bezodkladne po ich 

prijatí/vystavení. 

 

XXIV. V Článku 17 bode 5 sa ustanovenie v znení:   

 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13: 

Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ 

zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.  

 

sa mení nasledovne: 

 

 V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.16, ktorý  znie: 

Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ 

zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.  

 

 

Prílohy: 

1. Konsolidované znenie Zmluvy o poskytnutí NFP nad 50 mil. EUR 

2. Konsolidované znenie Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve 

o poskytnutí NFP nad 50 mil. EUR 


