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Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dňa 1.2.2013 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, t. j. zákon NR SR
č. 9/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zavádza nové
kogentné ustanovenie § 340a, ktoré je všeobecnou úpravou času plnenia pre peňažný
záväzok dlžníka. V novom kogentnom ustanovení § 340b je upravená osobitná, špeciálna
úprava pre dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva.
§ 340b Osobitné ustanovenia pre čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorým je
subjekt verejného práva:
(1) Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261, ods. 3 a 5, je tento povinný splniť
peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo
dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa
toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné
zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere
k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d,
takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá
lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.
(2) Dohoda o dátume doručenia dokladu podľa odseku 1 nie je prípustná.
(3) Ak sa po plnení veriteľa má uskutočniť prehliadka plnenia na účel zistenia, či veriteľ plnil
riadne, je subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný plniť peňažný záväzok v
lehote splatnosti 30 dní odo dňa skončenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie, ibaže
sa strany výslovne dohodli na dlhšej lehote splatnosti, toto dojednanie nie je v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa
§ 369d, takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá
lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.
(4) Dohoda o dlhšej lehote prehliadky podľa odseku 3 ako 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k
poskytnutiu plnenia veriteľom, je platná, len ak záujem na takomto osobitnom dojednaní
vyplýval zo súťažných podkladov a dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a
povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d.
(5) Dlžník, ktorý je subjektom verejného práva a zároveň poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti podľa osobitného zákona, si môže v zmluve dohodnúť dlhšiu lehotu splatnosti
ako podľa odseku 1 prvej vety, najviac však v trvaní 60 dní.
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú, ak sa strany dohodnú na plnení peňažného
záväzku dlžníka v splátkach a na záväzkové vzťahy, ktorých zmluvnou stranou je spotrebiteľ.

Lehota splatnosti vo vzťahu k procesom verejného obstarávania:
1. V zmysle § 768k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013 sa
ustanovenia o čase plnenia peňažného záväzku dlžníka resp. dlžníka, ktorým je
subjekt verejného práva, ustanovenia o omeškaní dlžníka a ustanovenia o nekalých
zmluvných podmienkach a nekalej obchodnej praxi účinné od 1. februára 2013
nevzťahujú na záväzkové vzťahy uzavreté pred 1. februárom 2013. Prijímateľom NFP
na základe uvedeného neodporúčame uzavierať dodatky k zmluvám s víťaznými
uchádzačmi, ktorými by došlo k úpravám lehôt splatnosti faktúr, nakoľko by v takom
prípade mohlo dôjsť k porušeniu § 9, ods. 3,
písm. c)1 zákona NR SR č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. V prípade, ak kúpna zmluva má byť uzavretá po 1.2.2013 (vrátane), pričom kontrola
procesu verejného obstarávania na ASFEU prebehla v termíne do 1.2.2013 a v tomto
období bol prijímateľ informovaný zo strany ASFEU o schválení verejného
obstarávania, je prijímateľ povinný upraviť kúpnu zmluvu pred podpisom takým
spôsobom, aby lehota splatnosti bola v súlade s § 340b Obchodného zákonníka.
Takto upravenú podpísanú kúpnu zmluvu prijímateľ zašle na ASFEU bezodkladne po
nadobudnutí účinnosti. V sprievodnom liste je prijímateľ povinný upozorniť na
nesúlad lehoty splatnosti medzi návrhom kúpnej zmluvy a skutočne podpísanou
kúpnou zmluvou s odvolávkou sa na platnú právnu úpravu. V súvislosti s týmto
postupom nebude zo strany ASFEU uplatňovaný postup v zmysle bodu 192, kapitoly
7.3 Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Príručky pre prijímateľa NFP,
operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0 (ďalej len „Príručka pre prijímateľa“).
3. V prípade, ak kúpna zmluva má byť uzavretá po 1.2.2013 (vrátane), pričom proces
verejného obstarávania prebehol v termíne do 1.2.2013 a dokumentácia k verejnému
obstarávaniu bola zaslaná na ASFEU po 1.2.2013 a zároveň v návrhu kúpnej zmluvy
nebola upravená lehota splatnosti, je prijímateľ povinný upraviť kúpnu zmluvu pred
podpisom takým spôsobom, aby lehota splatnosti bola v súlade s § 340b
Obchodného zákonníka. Takto upravenú podpísanú kúpnu zmluvu prijímateľ zašle na
ASFEU bezodkladne po nadobudnutí účinnosti. V sprievodnom liste je prijímateľ
povinný upozorniť na nesúlad lehoty splatnosti medzi návrhom kúpnej zmluvy
a skutočne podpísanou kúpnou zmluvou s odvolávkou sa na platnú právnu úpravu.
V súvislosti s týmto postupom nebude zo strany ASFEU uplatňovaný postup v zmysle
bodu 192, kapitoly 7.3 Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Príručky pre
prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 4.0 (ďalej len „Príručka
pre prijímateľa“).
4. V prípade verejného obstarávania vyhláseného po 1.2.2013 odporúčame
prijímateľom zapracovať do návrhu kúpnej zmluvy spôsob plnenia peňažného
záväzku dlžníka v splátkach v súlade s § 340b, ods. 6 Obchodného zákonníka. Na
základe takýmto spôsobom dohodnutého plnenia peňažného záväzku je zároveň
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Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 45 vtedy, ak by sa
jeho obsahom menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým
pôvodná zmluva nepočítala
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bod 19 , kapitoly 7.3 Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Príručky pre prijímateľa NFP:
„Upozorňujeme Prijímateľov, že uzavretá a zverejnená zmluva/dodatok zmluvy s úspešným uchádzačom sa musí
zhodovať s návrhom zmluvy/dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý bol odsúhlasený RO/SORO v rámci
kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy/dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade
zistenia rozporov medzi návrhom zmluvy/dodatkom zmluvy s úspešným uchádzačom schválenými v rámci
kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy/dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom a uzavretou
zmluvou/dodatkom zmluvy s úspešným uchádzačom budú považované výdavky vzniknuté na základe tejto
zmluvy/dodatku za neoprávnené.“

možné dohodnúť dlhšiu lehotu splatnosti ako 30, resp. 60 dní, ak sa prvá splátka
uhradí v lehote splatnosti.
Prijímateľom odporúčame pri deklarovaní výdavkov v ŽoP typu predfinancovanie, na
ktoré sa vzťahuje 60-dňová, resp. kratšia lehota splatnosti vykonať nasledovné úkony:
1. Upozorniť v sprievodnom liste k Žiadosti o platbu na skutočnosť, že daná Žiadosť o
platbu obsahuje výdavky, na ktoré sa vzťahuje 60-dňová, resp. kratšia lehota
splatnosti.
2. Dokumentáciu k verejnému obstarávaniu - zákazky s nízkou hodnotou predkladať na
ASFEU v dostatočnom časovom predstihu (ešte pred deklarovaním v ŽoP), napriek
možnosti prijímateľom vyplývajúcej z bodu 83 kapitoly 7.3 Obstarávanie tovarov,
služieb a stavebných prác Príručky pre prijímateľa.
3. Venovať zvýšenú pozornosť komunikácii s dodávateľmi pri manažovaní času dodania
a následnej fakturácie pri jednotlivých dodávkach, vzhľadom na zmluvnú povinnosť
prijímateľov predkladať predfinancovanie 1- krát za kalendárny mesiac v minimálnej
výške 3 000,00 EUR. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať ASFEU
o povolenie podania mimoriadnej ŽoP.
4. Pred predložením ŽoP vykonať podrobnú kontrolu dokumentácie k ŽoP v zmysle
kapitoly 7.4 Preukazovanie oprávnenosti výdavkov a systémy financovania Príručky
pre prijímateľa a zároveň overiť súlad predkladanej dokumentácie s komentárom
príslušnej rozpočtovej položky. Uvedeným postupom môže prijímateľ predísť
predĺženiu lehoty spracovania ŽoP v súvislosti s nutnosťou zaslania Výzvy na
predloženie chýbajúcich náležitostí ŽoP.

Lehota spracovania predfinancovania na ASFEU je 45 kalendárnych dní, vrátane lehoty na
zaregistrovanie žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) v systéme ITMS, kontrola týkajúca sa
rozpočtu a platobného styku na platobnej jednotke MŠVVaŠ SR je stanovená na 14
kalendárnych dní a lehota na spracovanie a realizáciu prevodu finančných prostriedkov v
systéme Štátnej pokladnice 6 pracovných dní.
V tejto súvislosti ASFEU vyvinie maximálne úsilie spracovávať žiadosti o platbu typu
predfinancovanie, ktoré budú obsahovať výdavky so 60-dňovou, resp. kratšou lehotou
splatnosti, v lehote do 32 kalendárnych dní.
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bod 8 kapitoly 7.3 Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Príručky pre prijímateľa: „Body 6. a 7.
tohto článku sa nevzťahujú na zákazky s nízkou hodnotou, kedy Prijímateľ predloží na RO/SORO dokumentáciu
požadovanú RO/SORO najneskôr pri podaní ŽoP, v ktorej sú nárokované na preplatenie výdavky vzniknuté na
základe už vykonaného VO (zmluva s úspešným uchádzačom je už uzavretá, resp. objednávka je už vystavená) a
v prípade, ak prijímateľ vykonal verejné obstarávanie a uzavrel zmluvu/dodatok zmluvy s úspešným uchádzačom
pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP).“

