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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
Agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ
(ďalej len „ASFEU“) si Vám dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 01. 02. 2013 vstúpil do
platnosti 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. Uvedená novelizácia Obchodného zákonníka zavádza nové kogentné ustanovenie
§ 340a, ktoré je všeobecnou úpravou času plnenia pre peňažný záväzok dlžníka a
ustanovenie § 340b, ktoré predstavuje osobitnú úpravu času plnenia pre dlžníka, ktorým je
subjekt verejného práva.
Z uvedeného vyplýva, že pre orgány verejnej moci sa stanovuje maximálna lehota
splatnosti peňažného záväzku v trvaní 30 dní, od ktorej je možné sa zmluvne odchýliť
len pod podmienkou:
a) ak takáto dlhšia lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa,
b) takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a
c) dohodnutá lehota splatnosti súčasne nepresiahne 60 dní.
V nadväznosti na novú zákonnú úpravu lehoty splatnosti peňažného záväzku dlžníka,
resp. dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva odporúča ASFEU prijímateľom vo vzťahu k
jednotlivým procesom v rámci verejného obstarávania nasledovné:
1. V prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy v rámci verejného obstarávania došlo pred 01. 02.
2013, prijímateľom sa neodporúča uzavierať dodatky k zmluvám s víťaznými uchádzačmi,
ktorými by došlo k úpravám lehôt splatnosti faktúr. V opačnom prípade by uzavretím
dodatku mohlo dôjsť k porušeniu § 9, odsek 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 má byť zmluva uzavretá po 01. 02. 2013 (vrátane), pričom kontrola procesu
verejného obstarávania na ASFEU prebehla v termíne do 01. 02. 2013 a v tomto období
bol prijímateľ informovaný zo strany ASFEU o schválení verejného obstarávania, je
prijímateľ povinný upraviť zmluvu pred podpisom takým spôsobom, aby lehota splatnosti
bola v súlade s § 340b Obchodného zákonníka. Takto upravenú a podpísanú zmluvu
prijímateľ zašle na ASFEU bezodkladne po nadobudnutí jej účinnosti. V sprievodnom liste
je Prijímateľ povinný upozorniť na nesúlad lehoty splatnosti medzi návrhom zmluvy
a skutočne podpísanou zmluvou s odvolávkou na platnú právnu úpravu.
3. V prípade, ak zmluva má byť uzavretá po 01. 02. 2013 (vrátane), pričom proces verejného
obstarávania prebehol v termíne do 01. 02. 2013 a dokumentácia k verejnému
obstarávaniu bola zaslaná na ASFEU po 01. 02. 2013 a zároveň v návrhu zmluvy nebola
upravená lehota splatnosti, je prijímateľ povinný upraviť zmluvu pred podpisom takým
spôsobom, aby lehota splatnosti bola v súlade s § 340b Obchodného zákonníka.
V sprievodnom liste je Prijímateľ povinný upozorniť na nesúlad lehoty splatnosti medzi
návrhom zmluvy a skutočne podpísanou zmluvou s odvolávkou na platnú právnu úpravu.
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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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4. V prípade verejného obstarávania vyhláseného po 01. 02. 2013 ASFEU odporúča
Prijímateľom zapracovať do návrhu 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 možné dohodnúť dlhšiu
lehotu splatnosti ako 30, resp. 60 dní, ak sa prvá splátka uhradí v lehote splatnosti.
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