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Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa 

zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

v rámci dopytovo – orientovaných projektov 

 

1. Účelom zabezpečenia je zefektívnenie vymožiteľnosti pohľadávok štátu voči prijímateľom, 

ktoré vznikli z uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej 

len „NFP“), s cieľom predchádzať vzniku nedobytných pohľadávok v čo najvyššej možnej 

miere. Vzhľadom na povinnosť ochrany finančných záujmov Európskej únie vyplývajúcej 

pre poskytovateľa zo zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ako aj z hľadiska dodržiavania povinností správcu majetku štátu 

a pravidiel rozpočtovej disciplíny, je poskytovateľ povinný postupovať tak, aby 

v budúcnosti nevznikali pochybnosti ohľadom toho, ako postupoval veriteľ/správca majetku 

štátu pri nakladaní s pohľadávkami štátu vo vzťahu k ich  zabezpečeniu a následnému 

uspokojeniu v najväčšom možnom rozsahu. 

2. Tento dokument sa vzťahuje na zabezpečenie budúcej pohľadávky poskytovateľa zo 

Zmluvy o poskytnutí NFP v prípadoch, ak poskytovateľ podľa článku 5 ods. 5.2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP vyžaduje zabezpečenia pohľadávky. 

3. Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu 

Výskum a inovácie a ako poskytovateľ NFP za účelom zabezpečenia budúcej pohľadávky 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP určuje podmienky zabezpečenia pohľadávok, ktoré bližšie 

upravujú podmienky zabezpečenia budúcej pohľadávky poskytovateľa definované 

v Zmluve o poskytnutí NFP. 

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku poskytovateľa minimálne vo 

výške 100 % z NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Ministerstvo hospodárstva SR 

odporúča zabezpečovať budúce pohľadávky zriadením záložného práva, pričom tento 

spôsob sa považuje za prednostne akceptovaný spôsob zabezpečenia pohľadávky. Tým nie 

je vylúčená možnosť zabezpečiť budúcu pohľadávku aj využitím iných zabezpečovacích 

prostriedkov (napr. banková záruka, ručenie).  

5. Záložné právo sa zriaďuje na základe záložnej zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej 

návrh vypracuje poskytovateľ na základe podkladov poskytnutých prijímateľom k predmetu 

zálohu, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 
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6. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky 

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všetky podmienky uvedené v čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve 

o poskytnutí NFP (príloha č. 1). 

7. Hodnota zálohu sa určí: 

a) znaleckým posudkom v prípade nehnuteľností (nie starším ako 6 mesiacov ku dňu jeho 

predloženia poskytovateľovi), obchodného podielu (nie starším ako 3 mesiace ku dňu 

jeho predloženia poskytovateľovi) alebo hnuteľných vecí okrem prípadu podľa písm. b) 

(nie starším ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia poskytovateľovi), alebo 

b) obstarávacou cenou hnuteľnej veci bez DPH na základe faktúry (daňového dokladu) 

vystavenej dodávateľom tejto hnuteľnej veci alebo výnimočne na základe iného 

obstarávacieho dokladu, ak nedošlo k vystaveniu faktúry, nie staršími ako 3 mesiace ku 

dňu jeho predloženia poskytovateľovi. 

8. V prípade, ak navrhnutým zálohom bude iná vec alebo právo ako je predmet projektu 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, poskytovateľ bude akceptovať pre účely zabezpečenia 

budúcej pohľadávky len časť z hodnoty navrhovaného zálohu určenú podľa výšky intenzity 

pomoci platných pre príslušnú aktivitu projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

9. Pri zabezpečení budúcich pohľadávok si Ministerstvo hospodárstva SR vyhradzuje právo 

postupovať primerane podľa metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 19, 

predovšetkým pokiaľ ide o mieru (percento) akceptovania z ceny ocenenia predmetu 

zabezpečenia pohľadávky. 

10. Ak bude prijímateľ zabezpečovať budúcu pohľadávku poskytovateľa zálohom, ktorého je 

vlastníkom, zmluva o zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi poskytovateľom ako 

záložným veriteľom a prijímateľom ako záložcom. Ak bude prijímateľ zabezpečovať 

budúcu pohľadávku poskytovateľa zálohom, ktorého vlastníkom je tretia osoba (dodávateľ, 

partner alebo iná osoba), zmluva o zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi 

poskytovateľom ako záložným veriteľom, treťou osobou, ktorá je vlastníkom zálohu ako 

záložcom a prijímateľom ako záložným dlžníkom. 

11. Toto usmernenie sa nevzťahuje na národné projekty a projekty technickej pomoci. 


