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Cieľ usmernenia
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „MH SR“ alebo „Poskytovateľ“) s cieľom zrýchliť čerpanie
finančných prostriedkov zaviedlo pre prijímateľov možnosť využitia preddavkových platieb. Z tohto
dôvodu MH SR vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci
dopytovo-orientovaných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, verzia 3.2
(ďalej len „usmernenie“). Usmernenie vychádza z výnimky Ministerstva financií SR zo Systému
finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 - 2020 z ustanovenia z časti 4.5.7.2
Pravidlá vzťahujúce sa na projekty využívajúce preddavkové platby č. MF/013389/2021-544
z 9. septembra 2021.
Preddavkovou platbou sa na účely tohto usmernenia rozumie úhrada finančných prostriedkov zo
strany prijímateľa alebo partnera 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“.
Cieľom tohto usmernenia je stanoviť pravidlá oprávnenosti výdavkov, ktoré vznikli na základe
preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR, pričom
podrobnejšie sú tieto pravidlá a postupy súvisiace s uplatnením preddavkových platieb upravené
v Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty operačného programu Integrovaná
infraštruktúra v gescii MH SR zverejnenej na webovom sídle www.opvai.sk.
Toto usmernenie od verzie 3.2 sa uplatňuje len na projekty schválené v rámci nasledovných výziev
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom:
OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04,
OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07,
OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08,
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12,
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13,
OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14,
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15,
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16,
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17,
OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20,
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21,
OPII-MH/DP/2020/11.3-23,
OPII-MH/DP/2020/11.3-25,
OPII-MH/DP/2020/11.3-26,
OPII-MH/DP/2020/11.3-27, OPII-MH/DP/2020/11.3-30 a OPII-MH/DP/2021/9.5-31.
Vzhľadom na účel tohto usmernenia je využitie preddavkových platieb časovo obmedzené a je možné
ho využiť iba v prípade, že prijímateľ predloží Poskytovateľovi žiadosť o platbu s výdavkami viažucimi
sa k preddavkovým platbám najneskôr do 31. decembra 2022.
Usmernenie, verzia 3.2, nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle
www.opvai.sk.

Pravidlá
oprávnenosti
výdavkov,
ktoré
vznikli
na
základe
preddavkových platieb v rámci dopytovo – orientovaných projektov
Preddavková platba sa vzťahuje na obchodné vzťahy s dodávateľom v Projekte, pričom samotný
systém platieb na úrovni Poskytovateľ – prijímateľ, t. j. predfinancovanie, zálohové platby, refundácia
týmto nie je dotknutý. Preddavkové platby je v prípade dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH
SR možné využiť v rámci každého systému financovania. Preddavkovou platbou sa nefinancujú
podporné aktivity projektu.
Vo vzťahu k posúdeniu oprávnenosti výdavkov, ktoré vznikli na základe preddavkových platieb je
potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:
1. Úhrada preddavkovej platby (t. j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane prijímateľa
alebo partnera) musí byť realizovaná v období oprávnenosti výdavkov a v súlade s oprávneným
obdobím pre výdavky stanoveným v príslušnej výzve a v zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.

2. Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu s výdavkami za preddavkové platby samostatne. Žiadosť
o platbu s výdavkami viažucimi sa k preddavkovým platbám musí byť Poskytovateľovi predložená
najneskôr do 31. decembra 2022.
3. Využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami verejného
obstarávania/obstarávania1 a rovnako musí byť v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej
s dodávateľom a bežnou obchodnou praxou. Možnosť poskytovania preddavkových platieb preto
musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej s dodávateľom, ktorá bola výsledkom verejného
obstarávania 2 /obstarávania 3 , keďže poskytovanie preddavkových platieb v prípade dodatku
k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy, a preto je takýto dodatok
neprípustný.
4. Poskytovateľ bude akceptovať preddavkové platby maximálne do výšky 95 % celkových
oprávnených výdavkov zákazky.
5. Dodávateľ, ktorý je platiteľ DPH, je na základe prijatého preddavku, povinný vystaviť prijímateľovi
faktúru4 najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia preddavku alebo do konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom bol preddavok prijatý a následne vystaviť zúčtovaciu faktúru4 pri reálnom dodaní
tovaru/služieb/stavebných prác. Dodávateľ, ktorý nie je platiteľ DPH, je povinný vystaviť zúčtovaciu
faktúru pri reálnom dodaní tovaru/služieb/stavebných prác.
6. Predmet plnenia (teda tovary, služby, stavebné práce), ktorý bol uhradený na základe preddavkovej
platby, musí byť skutočne dodaný v lehote stanovenej v uzatvorenej zmluve s dodávateľom v čase
realizácie projektu, najneskôr do 31. augusta 20235 .
7. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi zúčtovanie preddavkovej platby na formulári, ktorého vzor je
obsiahnutý v Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty OP II v gescii MH SR,
pričom tento formulár predkladá ako prílohu žiadosti o platbu, ktorá obsahuje vyúčtovaciu faktúru.
8. Výdavok musí spĺňať všetky ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov a zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku. Pre uplatnenie výdavkov, ktoré vznikli na základe
preddavkových platieb, je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, resp. je potrebné, aby zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku umožňovala uplatnenie výdavkov prostredníctvom preddavkových platieb v zmysle
tohto usmernenia.
9. Prípadný preplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť
Poskytovateľovi najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania
predmetu plnenia. Prijímateľ v tomto prípade bez zbytočného odkladu kontaktuje príslušného
projektového manažéra, ktorý mu poskytne viac informácií. Vysporiadanie identifikovaných
nezrovnalostí a vratiek z preddavkových platieb nie je týmto dotknuté.
10. Prípadný nedoplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby posudzuje Poskytovateľ
z hľadiska splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov.
11. Týmto usmernením nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa vyplývajúce z Usmernenia
pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov v platnom znení zverejnenom
na
webovom
sídle
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_vgescii_mhsr/usmernenie_zabezpecenie_pohladavky/.

1

t.j. zadávania zákaziek, na ktoré sa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nevzťahuje.
2
t.j. jej návrh bol zverejnený v rámci súťažných podkladov vo vyhlásenom verejnom obstarávaní.
3
t.j. jej návrh bol zverejnený v rámci podmienok účasti vo výzve na predkladanie ponúk.
4
t.j. podľa § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5
Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch je Poskytovateľ oprávnený akceptovať dodanie predmetu plnenia po tomto termíne.

