
Usmernenie pre prijímateľov a úspešných žiadateľov 
v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 

 

V nadväznosti na reálne riziko, že pri viacerých projektoch realizovaných v rámci výzvy  

KaHR-22VS-1501 sa z objektívnych dôvodov nestihne fyzicky zrealizovať projekt v termíne 

do 31.12.2015, pristúpilo Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ pomoci k prijatiu 

opatrení (zavedeniu nových inštitútov) na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu tak 

z finančného hľadiska ako aj fyzickej realizácie.  

Opatreniami sú: 

a) využitie inštitútu tzv. preddavkových platieb 
b) využitie inštitútu sfunkčnenia projektu, 

 
A. Inštitút preddavkových platieb 

Inštitút preddavkových platieb je založený na skutočnosti, že prijímateľ poskytne 

dodávateľovi preddavok (v obchodnej praxi známy tiež ako zálohová platba) za dodávku 

stavebných prác, alebo realizáciu svetelno-technického merania (ďalej len „STM“) vopred, 

t.j. pred samotným plnením predmetu odberateľsko-dodávateľskej zmluvy.  

Preddavok poskytuje prijímateľ na základe tzv. zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom. 

Aby mohli byť výdavky za preddavkovú platbu uznané za oprávnené, musí byť vykonaná 

platba preddavku najneskôr do 31.12.2015. 

Zrealizovanú preddavkovú platbu si môže prijímateľ nárokovať na preplatenie v žiadosti 

o platbu. Prílohou takejto žiadosti o platbu bude preddavková/zálohová faktúra vrátane 

výpisu z bankového účtu o jej úhrade. 

Samotné plnenie, na ktoré sa poskytla preddavková platby, musí byť zo strany dodávateľa 

zrealizované a preukázané príslušným spôsobom poskytovateľovi najneskôr do 31.7.2016. 

Preddavkové platby je možné použiť v prípade, ak v rámci platobných podmienok uvedených 

v dokumentácii verejného obstarávania bola definovaná možnosť využitia preddavkových 

platieb medzi prijímateľom a dodávateľom a táto musí byť zahrnutá v zmluve uzavretej 

medzi prijímateľom a dodávateľom. Možnosť poskytovania preddavkových platieb musí byť 

súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá bola 

výsledkom verejného obstarávania. Dodatok k pôvodnej zmluve s dodávateľom za účelom 

úpravy platobných podmienok a doplnenia možnosti využitia preddavkových platieb 

nebude akceptovaný. 

Podmienky aplikovateľnosti preddavkovej platby a uznávania oprávnenosti výdavkov 

z preddavkovej platby sú bližšie upravené v čl. 14 Všeobecných zmluvných podmienok, 

ktoré tvoria prílohu č. 1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 



B. Inštitút sfunkčnenia projektu 

Poskytovateľ umožňuje, aby prijímateľ rozdelil realizáciu projektu na dve časti. 

Prijímateľovi je umožnené zrealizovať projekt v celom jeho rozsahu až do 31.7.2016, pričom 

však platí, že: 

i. len dodané tovary, vykonané stavebné práce a poskytnuté služby, ktoré boli 

zrealizované dodávateľom a uhradené prijímateľom do 31.12.2015 budú považované 

za oprávnenú časť projektu. Na uznanú výšku oprávnených výdavkov bude 

poskytnuté NFP v zodpovedajúcej výške (95%),  

ii. zvyšnú - druhú časť projektu je prijímateľ povinný dorealizovať tak, aby bol projekt 

riadne dokončený a sfunkčnený v celom jeho rozsahu a požadovanej kvalite 

najneskôr do 31.7.2016 a to vrátane úhrady výdavkov dodávateľovi. Dodávky 

tovarov, stavebných prác a poskytnutých služieb realizovaných dodávateľom 

a uhradených prijímateľom po 31.12.2015 v plnej miere znáša prijímateľ, t.j. tieto 

nebudú považované za oprávnené. 

Výdavky zrealizované podľa bodu i) si môže prijímateľ nárokovať na preplatenie v žiadosti 

o platbu. Prílohou takejto žiadosti o platbu budú všetky doklady preukazujúce doposiaľ 

vykonané plnenie vrátane preukázania úhrady za toto plnenie. 

Úroveň aplikácie inštitútov 
 
Inštitúty sa aplikujú na úrovni zákaziek, čo v praxi znamená, že prijímateľ je oprávnený pri 
realizácii projektu použiť obidva inštitúty. Jeden na zákazku na STM a jeden na zákazku na 
stavebné práce. 

 
Prijímateľ zvolí využitie vhodného inštitútu na príslušnú zákazku podľa stavu realizácie 
projektu a skutočnosti, či sú pre prijímateľa aplikovateľné v danej zákazke pravidlá využitia 
preddavkovej platby. 
 
Preukázanie zúčtovania preddavkovej platby, resp. sfunkčnenia projektu 
 
Prijímateľ je povinný predložiť doklady preukazujúce skutočnú fyzickú realizáciu projektu, 

ktorá bola vykonaná v režime preddavkovej platby alebo v režime sfunkčnenia projektu 

v období po 31.12.2015 do 15. dní od dokončenia zákazky, najneskôr však do 31.7.2016. 

Doklady preukazujúce skutočnú fyzickú realizáciu projektu (vrátane úhrady), je prijímateľ 

povinný predložiť poskytovateľovi na osobitnom formulári: 

 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia v prípade výdavkov 
vzniknutých na základe preddavkových platieb 

 Doplňujúce údaje k  ukončeniu nefungujúceho projektu 
 
 



Vykonanie zmeny v projekte 
 
Prijímateľ je povinný, pri využití ktoréhokoľvek z uvedených inštitútov požiadať 
poskytovateľa o povolenie vykonania zmeny, keďže využitie týchto inštitútov predpokladá 
realizáciu projektu v roku 2016. Uvedené sa musí primerane premietnuť do úpravy 
harmonogramu realizácie aktivít projektu.  
 
Prijímateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvy o poskytnutí NFP, požiada poskytovateľa o povolenie 
vykonania zmeny v zmluve o NFP prostredníctvom tlačiva, ktoré tvorí prílohu č. 3 zmluvy 
o NFP. 
 
Úspešní žiadatelia, ktorí dnes nedisponujú platnou zmluvou o NFP, budú vyzvaní v procese 
prípravy návrhu zmluvy o NFP, aby poskytli potrebné informácie pre nastavenie 
harmonogramu realizácie aktivít projektu v nadväznosti na predpokladané využitie 
uvedených inštitútov. 
 
V nadväznosti na skutočnosť, že harmonogram realizácie aktivít projektu v zmluve o NFP 
úzko súvisí s harmonogramom predmetu plnenia odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, resp. 
dohody o vykonaní práce pri STM, je nevyhnutné, aby bol upravený aj termín plnenia 
predmetu zákazky v príslušnej odberateľsko-dodávateľskej zmluve, resp. dohody o vykonaní 
práce. 
 
Webové sídlo poskytovateľa 
 
Viac informácií o administrácii projektu a finančného riadenia nájdete na webovom sídle 
poskytovateľa: 
 
http://www.mhsr.sk/kahr-22vs-1501---informacie-k-realizacii-projektov/146344s. 
 

http://www.mhsr.sk/kahr-22vs-1501---informacie-k-realizacii-projektov/146344s

