
Dňa 15.11.2022 nadobudla účinnosť Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných 

z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR, verzia 1.1 vrátane príloh (ďalej aj „príručka“), ktorej 

aktualizácia vyplynula predovšetkým z  podnetov na úpravu príručky doručených od jej poslednej 

zverejnenej verzie 1.0, zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému implementácie Plánu obnovy 

a odolnosti SR, verzia 1.1 (ďalej aj „SIPOO“), zmien vyplývajúcich zo zverejnenia ďalších výziev na 

predkladanie ŽoPPM č. 01I02-26-V02 a č. 01I02-26-V03 ako aj potreby úprav chýb, nepresností 

a nejasností vykonaných v predchádzajúcej verzii príručky verzia 1.0, platná a účinná od 12. mája 2021.  

Aktualizovaná verzia 1.1 príručky obsahuje predovšetkým nasledovné zmeny: 

 Zapracovanie podnetov na úpravu príručky od jej poslednej zverejnenej verzie 1.0, týkajúcich sa: 
- Doplnenia funkcie MH SR ako Sprostredkovateľa investícií a reforiem v rámci Plánu 

obnovy a odolnosti SR pre Komponent 9 v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh 
Vykonávateľa Sprostredkovateľom č. 862/2022 zo dňa 26.09.2022, účinnej od 29.09.2022, 

- Doplnenia funkcie MH SR ako Vykonávateľa investícií a reforiem v rámci Plánu obnovy a 
odolnosti SR aj pre Komponent 3 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 211 z 28. apríla 2021, 

- Úpravy kapitoly 3.4 Zabezpečenie pohľadávky, týkajúceho sa nefinančného hodnotenia, 
- Úpravy, doplnenia a jasnejšieho dodefinovania požadovanej dokumentácie k predloženiu 

ŽoP - kapitola č. 3.4.3 Dokumentácia k Žiadosti o platbu a dokumentácie k predloženiu 
OoZ/ŽoZ - kapitola č. 3.7.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie predkladaným 
typom zmien, 

- Úpravy/doplnenia možnosti predkladania podpornej dokumentácie pri listinnom doručení 
aj emailom,  

- Úpravy, že počas účinnosti Zmluvy o PPM dochádza k plneniu „zmluvných podmienok“ 
a nie „podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 

- Na základe doplnenia inštitútu partnerstva zo SIPOO, úpravy všetkých relevantných kapitol 
príručky aj pre povinnosti Partnera, v prípade, ak je súčasťou projektu, 

- Úpravy momentu ukončenia kontroly v prípade kontroly MS, 
- Zovšeobecnenia momentu ukončenia vecnej realizácie projektu s odvolaním sa na 

podrobné definovanie tohto momentu v konkrétnej Zmluve o PPM, 
- Úpravy Prílohy č. 4 Sumarizačný hárok.  

 Zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému implementácie Plánu obnovy 
a odolnosti SR, verzia 1.1, týkajúcich sa: 

- Doplnenia inštitútu partnerstva a definície Partnera a povinností vyplývajúcich pre 
Partnera, ak je súčasťou projektu, 

- Doplnenia povinnosti Prijímateľa/Partnera predkladať Vykonávateľovi informácie o 
konečnom užívateľovi výhod, 

- Doplnenia povinnosti Prijímateľa predkladať Vykonávateľovi informácie o konečnom 
užívateľovi výhod dodávateľov a subdodávateľov, pričom povinnosti sa vzťahujú aj na 
poskytovanie údajov za dodávateľov a subdodávateľov Partnera (ak relevantné), 

- Úpravy formulára „Žiadosti o platbu“ osobitne vo vzťahu k jednotlivým systémom 
financovania – definovanie nových príloh príručky č. 2a až 2e, 

- Definovania novej prílohy príručky „Žiadosť o platbu – vrátenie“ č. 2f, vrátane povinnosti 
a prípadov jej predkladania – úprava v kapitole 3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie 
finančných vzťahov, 

- Doplnenia pravidla, že do Žiadosti o platbu – zúčtovanie zálohovej platby nemožno zahrnúť 
výdavky uhradené z vlastných zdrojov Prijímateľa. Takéto výdavky je možné financovať 
výlučne systémom refundácie, 

- Úpravy  povinnosti vedenia osobitnej evidencie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu 
s cieľom vylúčenia dvojitého financovania výdavkov projektu – upozornenie na porušenie 
finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 



- Doplnenia definície „iných kontrolných činností“ Vykonávateľa v kapitole 3.12 Kontrola 
projektu, 

- Zadefinovania povinností Prijímateľa súvisiacich so zabezpečením Informovania 
a komunikácie, ktoré nie sú definované Zmluvou o PPM. 

 Zapracovanie zmien vyplývajúcich zo zverejnenia výziev na predkladanie ŽoPPM č. 01I02-26-V02 
a č. 01I02-26-V03 týkajúcich sa: 

- Úpravy kapitoly 3.10 Preukazovanie majetkovo právnych vzťahov a kapitoly 3.11 
Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitých zmluvných vzťahov, a to 
v rozsahu doplnenia špecifík vyplývajúcich z týchto výziev, 

- Úpravy a doplnenia Prílohy č. 6 Zoznam merateľných ukazovateľov a spôsob preukázania 
dosiahnutých hodnôt,  

- Úpravy a doplnenia Prílohy č. 10 Čestné vyhlásenie Prijímateľa o plánovanej palivovej 
základni. 

 Odstránenia chýb v písaní a nepresností z predchádzajúcej verzie príručky 1.0. 

 Ďalších spresňujúcich a formálnych úprav textu príručky a precizovanie textu. 
 


