
 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

vydáva 
 

USMERNENIE č. 4 
k Výzve na predkladanie žiadostí 
 o nenávratný finančný príspevok 

 
 

Kód výzvy KaHR–22VS-1501 
 

 
Prioritná os 2  Energetika 
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce 

a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

 
 
 
 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  30. apríl 2015 
Dátum uzavretia výzvy: 30. september 2015 
Indikatívna výška finančných prostriedkov:  50 000 000 EUR 
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CIEĽ USMERNENIA  
Predmetom Usmernenia č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
len „usmernenie“) je: 

- navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov; 
- doplnenie možnosti preddavkových platieb a s tým súvisiaca úprava časovej oprávnenosti 

realizácie projektu; 
- spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR–22VS–1501 (ďalej 
len „výzva“); 

 
 
 

ZMENY  DOKUMENTOV  V RÁMCI  VÝZVY  
 
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty: 
 

• Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR–22VS–1501; 
• Príru čka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501; 
• Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501; 

 
Usmernenie platí dňom zverejnenia na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. 

 
 
 

ZMENY VO VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽoNFP 
  
Text Výzvy na predkladanie ŽoNFP je upravený nasledovne: 
 

1. Na úvodnej strane sa mení indikatívna výška finančných prostriedkov na sumu 
50 000 000 EUR. 
 
 

2. V časti 4.5.1 Oprávnené výdavky, sa pôvodný text: 
 

„vznikli v čase od vyhlásenia výzvy do ukončenia prác na projekte a v súvislosti s projektom,“ 
 
nahrádza nasledovným textom: 

 
„vznikli v čase od vyhlásenia výzvy do ukončenia prác na projekte najneskôr však do 31.12.2015 
(vrátane) a v súvislosti s projektom,“ 

 
 

3. V časti 4.6 Doba fyzickej realizácie projektu, sa pôvodný text: 
 

„Doba fyzickej realizácie projektu je v súlade s čl. 56 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 
z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1260/199914 v znení neskorších zmien a doplnení, maximálne do 31. decembra 2015. 
 
Doba fyzickej realizácie projektu (oprávnené a neoprávnené aktivity) začína začatím prác na 
projekte a končí ukončením prác na projekte. Začatie prác na projekte nastane dňom začatia 
realizácie hlavnej aktivity, ktorá začína ako prvá t.j. dňom: 
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i. začatia stavebných prác na projekte, alebo 
ii. začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu, 

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (ii) nastane ako prvá. 
 
Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. 

 
Oprávnenosť výdavkov sa časovo viaže najskôr ku dňu vyhlásenia výzvy.“ 
 
nahrádza nasledovným textom: 

 
„Doba fyzickej realizácie projektu (oprávnené a neoprávnené aktivity) začína začatím prác na 
projekte a končí ukončením prác na projekte. Začatie prác na projekte nastane dňom začatia 
realizácie hlavnej aktivity, ktorá začína ako prvá t.j. dňom: 

i. začatia stavebných prác na projekte, alebo 
ii. začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu, 

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (ii) nastane ako prvá. 
 
Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. 

Oprávnenosť výdavkov sa časovo viaže najskôr ku dňu vyhlásenia výzvy, najneskôr však 
do 31.12.2015 (vrátane).“ 

 
Poznámky pod čiarou sa náležite prečíslujú. 
 
 
 

ZMENY V PRÍRU ČKE PRE ŽIADATE ĽA 
 

Text príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne: 
 

1. V časti 1.2 Definície pojmov, definícia pojmu „Doba fyzickej realizácie projektu“ znie 
nasledovne: 
 
„Doba fyzickej realizácie projektu – obdobie od začatia do ukončenia prác na projekte,“ 
 
 

2. V časti 1.2 Definície pojmov, definícia pojmu „Oprávnené výdavky“ znie nasledovne: 
 
„Oprávnené výdavky – výdavky na projekt, pri ktorých je preukázaný súlad s legislatívou EÚ 
a SR, vznikli a boli skutočne uhradené a zúčtované v období oprávnenosti výdavkov v zmysle 
príslušnej výzvy (najskôr v deň vyhlásenia výzvy) v rámci obdobia fyzickej realizácie projektu 
a boli vynaložené na projekty, vybrané na podporu v rámci OP KaHR v súlade s hodnotiacimi 
a výberovými kritériami a obmedzeniami stanovenými legislatívou EÚ a zmluvou o poskytnutí 
NFP. Oprávnené výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené 
účtovnými dokladmi, tzn. musia byť definitívne a zachytené zodpovedajúcim spôsobom a v súlade 
s požiadavkami legislatívy v účtovníctve alebo daňovej evidencii prijímateľa. Výdavky musia byť 
uhradené pred ich certifikáciou. Oprávnené výdavky musia vzniknúť, teda byť uhradené v čase od 
30. apríla 2015 najneskôr do 31. decembra 2015 a v súvislosti s Projektom.“ 
 
 

3. V časti 1.2 Definície pojmov sa dopĺňa nová definícia pojmu „Preddavková platba“, ktorá 
znie nasledovne: 
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„Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 
Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 
alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha alebo 
preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová 
faktúra alebo preddavková faktúra“; podmienky oprávnenosti výdavkov vzniknutých na základe 
preddavkových platieb sú bližšie upravené v článku 14 Všeobecných zmluvných podmienok 
Zmluvy o poskytnutí NFP.“ 
 
 

4. V časti 1.2 Definície pojmov definícia pojmu „Účtovný doklad“ znie nasledovne: 
 
„Ú čtovný doklad - doklad definovaný v  § 10 ods. (1) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, na základe ktorého je 
uhrádzaná preddavková platba prijímateľom dodávateľovi.“ 
 
 

5. V časti 2.3.1 Oprávnené výdavky, sa pôvodný text: 
 

„vznikli v čase od vyhlásenia výzvy do ukončenia prác na projekte a v súvislosti s projektom,“ 
 
nahrádza nasledovným textom: 

 
„vznikli v čase od  vyhlásenia výzvy do ukončenia prác na projekte najneskôr však do 31.12.2015 
(vrátane) a v súvislosti s projektom, pričom oprávnený výdavok je možné realizovať aj 
prostredníctvom tzv. preddavkovej platby;“ 

 
 

6. V časti 2.6 Doba fyzickej realizácie projektu, sa pôvodný text: 
 

„Doba fyzickej realizácie projektu je v súlade s čl. 56 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 
z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1260/19997 v znení neskorších zmien a doplnení, maximálne do 31. decembra 2015. 
 
Doba fyzickej realizácie projektu (oprávnené a neoprávnené aktivity) začína začatím prác na 
projekte a končí ukončením prác na projekte. 
 
Začatie prác na projekte nastane dňom začatia realizácie hlavnej aktivity, ktorá začína ako prvá 
t.j. dňom: 

i. začatia stavebných prác na projekte, alebo 
ii. začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu, 

 
podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (ii) nastane ako prvá. 
 
Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. Vykonanie 
akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je realizáciou 
aktivity projektu, a preto vo vzťahu k začatiu prác na projekte nevyvoláva právne dôsledky. 
 
Ukončenie prác na projekte (t.j. fyzické ukončenie projektu,) nastane dňom, kedy sa fyzicky 
zrealizovali všetky aktivity projektu (hlavné aj podporné aktivity projektu), prijímateľ zrealizoval 
a uhradil všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým dodávateľom prijímateľa, resp. 
odborne spôsobilým osobám, ktoré vypracovali projektovú dokumentáciu, a tieto sú premietnuté 
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do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 
v zmluve o poskytnutí NFP. 
 
Oprávnenosť výdavkov sa časovo viaže najskôr ku dňu vyhlásenia výzvy.“ 
 
nahrádza nasledovným textom: 

 
„Doba fyzickej realizácie projektu (oprávnené aj neoprávnené aktivity) začína začatím prác na 
projekte a končí ukončením prác na projekte. 
 
Začatie prác na projekte nastane dňom začatia realizácie hlavnej aktivity, ktorá začína ako prvá 
t.j. dňom: 

i. začatia stavebných prác na projekte, alebo 
ii. začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu, 

 
podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (ii) nastane ako prvá. 
 
Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o NFP. Vykonanie akéhokoľvek 
úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je realizáciou aktivity projektu, 
a preto vo vzťahu k začatiu prác na projekte nevyvoláva právne dôsledky. 
 
Ukončenie prác na projekte (t.j. fyzické ukončenie projektu,) nastane dňom, kedy sa fyzicky 
zrealizovali všetky aktivity projektu (hlavné aj podporné aktivity projektu), prijímateľ zrealizoval 
a uhradil všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým dodávateľom prijímateľa, resp. 
odborne spôsobilým osobám, ktoré vypracovali projektovú dokumentáciu, a tieto sú premietnuté 
do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 
v zmluve o poskytnutí NFP. 
 
Oprávnenosť výdavkov sa časovo viaže najskôr ku dňu vyhlásenia výzvy, najneskôr však 
do 31.12.2015 (vrátane).“ 

 
 

7. V časti 2.8.1 Hodnotiace kritériá, bod 2.2, sa pôvodný text: 
 

„Dôležitou súčasťou hodnotenia tohto kritéria je tiež posúdenie časovej realizovateľnosti 
projektu najmä s ohľadom na konečný termín ukončenia projektu, ktorým je 31. december 2015.“ 
 
nahrádza nasledovným textom: 
 
„Dôležitou súčasťou hodnotenia tohto kritéria je tiež posúdenie časovej realizovateľnosti 
projektu najmä s ohľadom na konečný termín ukončenia projektu.“ 

 
 
 

ZMENY VO VZORE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP   
 

1. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh sa nahrádza novým vzorom Zmluvy 
o poskytnutí NFP vrátane príloh. 

 


