
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia  
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Usmernenie poskytovateľa č. 16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:                      Ing. Martin Vavřinek   

                                         generálny riaditeľ           

                                  

 

 

 

          Dňa :          08.12.2015 



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  v nadväznosti na úpravu povinností Prijímateľa 

a doplnení niektorých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP do 50 mil. EUR a Zmluvy 

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

 

Usmernenie sa vydáva v zmysle článku 8 ods.7 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP do 50 mil. 

EUR a 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                       

OPZP-PO1-08-2                   

OPZP-PO1-08-3                  

OPZP-PO1-09-1                                    

OPZP-PO1-09-2   

OPZP-PO1-09-3                   

OPZP-PO1-10-1                   

OPZP-PO1-10-2 

OPZP-PO1-12-1 

OPZP-PO1-13-1 

OPZP-PO1-13-2 

OPZP-PO1-14-1 

OPZP-PO1-08-1-VP 

Prioritná os 2 OPZP-PO2-08-1 

OPZP-PO2-08-3 

OPZP-PO2-09-1 

OPZP-PO2-09-2 

OPZP-PO2-10-1 

OPZP-PO2-10-2 

OPZP-PO2-10-3 

OPZP-PO2-11-1 

OPZP-PO2-14-1 

OPZP-PO2-14-1-VP 

Prioritná os 3 OPZP-PO3-08-1                             

OPZP-PO3-08-2                   

OPZP-PO3-08-3                      

OPZP-PO3-08-5                  

OPZP-PO3-09-1                  

OPZP-PO3-09-2                  

OPZP-PO3-09-3                  

OPZP-PO3-09-4 

OPZP-PO3-13-1     

OPZP-PO3-13-2 

OPZP-PO3-13-4 



OPZP-PO3-14-2 

OPZP-PO3-14-3 

OPZP-PO3-14-1 

OPZP-PO3-14-4 

OPZP-PO3-15-2 

 

Prioritná os 4 OPZP-PO4-08-1        

OPZP-PO4-08-2                  

OPZP-PO4-08-3          

OPZP-PO4-08-4  

OPZP-PO4-08-5    

OPZP-PO4-09-1          

OPZP-PO4-09-2             

OPZP-PO4-09-4              

OPZP-PO4-09-5                

OPZP-PO4-10-1 

OPZP-PO4-11-2 

OPZP-PO4-11-3 

OPZP-PO4-11-4-LSKxp 

OPZP-PO4-11-5 

OPZP-PO4-12-1 

OPZP-PO4-13-1 

OPZP-PO4-13-2-LSKxP 

OPZP-PO4-13-3 

OPZP-PO4-14-1 

 

Prioritná os 5 OPZP-PO5-08-1                    

OPZP-PO5-08-2                   

OPZP-PO5-08-3                   

OPZP-PO5-09-1  

OPZP-PO5-12-1 

Prioritná os 7 OPZP-PO7-12-1 

 

 

Časť A 

 

S cieľom zabezpečiť súlad Zmluvy o poskytnutí NFP do 50 mil. EUR využívanej v rámci OP 

ŽP so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, verzia 4.12 došlo zo strany SORO k aktualizácií : 

 

 

Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku do 50 mil. EUR, ktoré boli zmenené a doplnené v nasledovných 

ustanoveniach: 

 

 

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

- Elektronické trhovisko - informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na 

zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne 



dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom 

elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra SR; 

- Obchodné podmienky elektronického trhoviska - vypracované Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky, ako správcom Elektronického kontraktačného systému 

a Trhoviska, v zmysle ustanovení § 9c zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 

 

 

II. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 36. , ktorého znenie je nasledovné:  

Pri podlimitných zákazkách realizovaných cez elektronické trhovisko je Prijímateľ 

povinný postupovať v súlade s § 96 až § 99 ZVO a s aktuálnymi Obchodnými 

podmienkami elektronického trhoviska.  

 

III. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 37. , ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi na administratívnu kontrolu procesu 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov aj takú 

zákazku financovanú z fondov EÚ, ktorá je realizovaná cez elektronické 

trhovisko. Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom zákazky realizovanej cez 

elektronické trhovisko nadobúda v súlade s článkom 4.3. druhej časti Obchodných 

podmienok elektronického trhoviska účinnosť schválením zákazky zo strany 

Poskytovateľa. Za moment schválenia zákazky sa rozumie dátum podpisu 

uvedený na liste, ktorým Poskytovateľ oznamuje výsledok kontroly postupu 

verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný preukázateľne oznámiť 

nadobudnutie účinnosti zmluvy Dodávateľovi najneskôr v nasledujúci pracovný 

deň po dni doručenia výsledku kontroly zo strany Poskytovateľa, pričom 

postupuje v súlade s bodom 18.3 druhej časti Obchodných podmienok 

elektronického trhoviska.    

 

IV. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 38. , ktorého znenie je nasledovné:  

Ak výsledok administratívnej kontroly procesu obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov, predmetom ktorej bola zákazka 

realizovaná cez elektronické trhovisko, nebude kladný, alebo Poskytovateľ odhalí 

akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od 

nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od 

zmluvy odstúpiť v súlade s Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska. 

 

V. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 39. , ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný pri príprave a spustení obstarávania tovarov, 

služieb, stavebných prác realizovaných cez elektronické trhovisko zohľadniť pri 



určovaní lehoty plnenia lehotu samotného procesu obstarávania ako aj lehotu 

výkonu administratívnej kontroly Poskytovateľa.  

 

VI. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 40. , ktorého znenie je nasledovné:  

Ustanovenia článku 2 VZP týkajúce sa najmä lehôt, plynutia lehôt, spolupráce 

s Úradom pre verejné obstarávanie, či identifikovania nedodržania princípov 

a postupov verejného obstarávania po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o 

platbu, sa vo vzťahu k zákazkám realizovaných cez elektronické trhovisko a ich 

administratívnej kontrole použijú analogicky. V prípade okolností uvedených v čl. 

2 ods. 13 týchto VZP postupuje Poskytovateľ podľa MP CKO č.11. 

 
 

Časť B 

 

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

OP ŽP so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013, verzia 4.12 došlo zo strany SORO k aktualizácií : 

 

 

Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku nad 50 mil. EUR, ktoré boli zmenené a doplnené v nasledovných 

ustanoveniach: 

 

 

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

 

-      Elektronické trhovisko - informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na 

zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne 

dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom 

elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra SR; 

- Obchodné podmienky elektronického trhoviska - vypracované Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky, ako správcom Elektronického kontraktačného systému 

a Trhoviska, v zmysle ustanovení § 9c zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 

 

II. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PREIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 22. , ktorého znenie je 

nasledovné:  

Pri podlimitných zákazkách realizovaných cez elektronické trhovisko je Prijímateľ 

povinný postupovať v súlade s § 96 až § 99 ZVO a s aktuálnymi Obchodnými 

podmienkami elektronického trhoviska.  



 

III. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 23. , ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi na administratívnu kontrolu procesu 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov aj takú 

zákazku financovanú z fondov EÚ, ktorá je realizovaná cez elektronické 

trhovisko. Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom zákazky realizovanej cez 

elektronické trhovisko nadobúda v súlade s článkom 4.3. druhej časti Obchodných 

podmienok elektronického trhoviska účinnosť schválením zákazky zo strany 

Poskytovateľa. Za moment schválenia zákazky sa rozumie dátum podpisu 

uvedený na liste, ktorým Poskytovateľ oznamuje výsledok kontroly postupu 

verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný preukázateľne oznámiť 

nadobudnutie účinnosti zmluvy Dodávateľovi najneskôr v nasledujúci pracovný 

deň po dni doručenia výsledku kontroly zo strany Poskytovateľa, pričom 

postupuje v súlade s bodom 18.3 druhej časti Obchodných podmienok 

elektronického trhoviska.    

 

IV. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 24. , ktorého znenie je nasledovné:  

Ak výsledok administratívnej kontroly procesu obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov, predmetom ktorej bola zákazka 

realizovaná cez elektronické trhovisko, nebude kladný, alebo Poskytovateľ odhalí 

akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od 

nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od 

zmluvy odstúpiť v súlade s Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska. 

 

V. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 25. , ktorého znenie je nasledovné:  

Prijímateľ je povinný pri príprave a spustení obstarávania tovarov, 

služieb, stavebných prác realizovaných cez elektronické trhovisko zohľadniť pri 

určovaní lehoty plnenia lehotu samotného procesu obstarávania ako aj lehotu 

výkonu administratívnej kontroly Poskytovateľa.  

 

VI. Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM sa dopĺňa o nový odsek 26. , ktorého znenie je nasledovné:  

Ustanovenia článku 2 VZP týkajúce sa najmä lehôt, plynutia lehôt, spolupráce s 

Úradom pre verejné obstarávanie, či identifikovania nedodržania princípov 

a postupov verejného obstarávania po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o 

platbu, sa vo vzťahu k zákazkám realizovaných cez elektronické trhovisko a ich 

administratívnej kontrole použijú analogicky. V prípade okolností uvedených v čl. 

2 ods. 15 týchto VZP postupuje Poskytovateľ podľa MP CKO č.11. 

 

 



Prílohy: 

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

o poskytnutí NFP do 50 mil. EUR 

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

o poskytnutí NFP nad 50 mil. EUR 

 

 

 

 

 

 
 


