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Upozornenie pre prijímateľov na nevyhnutnosť zabezpečenia povinnosti poistenia
majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku
alebo z jeho časti
Na základe analýzy častých zistení z kontrol na mieste realizácie projektov a zistení
z auditov a certifikačných overovaní si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť poistiť
majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„NFP“) alebo z jeho časti.
V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, prílohy č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve
o poskytnutí NFP(ďalej len „VZP“), čl. 5 Vlastníctvo a použitie výstupov, bodu 6 je
„Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo
zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad
poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd:
a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na
základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné
bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na
základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní.“
Príručka pre prijímateľa NFP, Operačný program Výskum a vývoj, aktuálna verzia 5.0, platná
od 17. 05. 2014 bližšie špecifikuje v časti 7.2.1 Špecifické oblasti oprávnenosti, bode I.
Poistenie, druh, rozsah a dĺžka poistenia povinnosť poistenia majetku nasledovne:
1. „Prijímateľ/partner je povinný poistiť majetok (zhodnotený majetok) zakúpený z
prostriedkov projektu, ktorého hodnota je vyššia alebo rovná ako 30 EUR.
Prijímateľ/partner je povinný poistiť majetok po dobu realizácie projektu a po dobu
nasledujúcich 5 rokov (ex post), pričom oprávnené sú len výdavky na poistenie
počas realizácie projektu. Výdavky na poistenie po dobu nasledujúcich 5 rokov (ex
post) hradí prijímateľ, resp. partner z vlastných zdrojov.
2. Prijímateľ/partner je povinný preukázať splnenie povinnosti poistiť majetok
nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti po dobu 5 rokov od
ukončenia projektu najneskôr spolu so zaslaním záverečnej žiadosti o platbu. V
prípade, ak nie je možné preukázať poistenie na celé uvedené obdobie, je
prijímateľ/partner povinný vždy pred uplynutím platnosti poistnej zmluvy preukázať
opätovné poistenie majetku.
3. V prípade, ak nie je možné poistiť majetok nadobudnutý/zhodnotený z prostriedkov
projektu, je potrebné túto skutočnosť preukázať RO/SORO (napr. vyjadrením
poisťovne). Skutočnosť, že prijímateľ si poistenie nerozpočtoval v projekte, ho
nezbavuje povinnosti poistiť majetok z vlastných zdrojov.
4. V prípade, ak nie je možné/potrebné podľa odseku č. 2 poistiť majetok nadobudnutý
resp. zhodnotený z projektu, prijímateľ/partner je povinný zabezpečiť z vlastných
zdrojov opätovné zabezpečenie relevantného majetku na účely implementácie
projektu, ak dôjde k poškodeniu alebo krádeži majetku, t. j. ak majetok nebude môcť
byť riadne využívaný pre účely projektu (až do ukončenia realizácie projektu).
Opätovné zabezpečenie majetku podlieha predchádzajúcemu súhlasu RO/SORO. Ak
RO/SORO neschváli opätovné zabezpečenie majetku prijímateľ/partner je povinný
vrátiť zodpovedajúcu výšku finančného príspevku, ktorá bola vynaložená na
poškodený/odcudzený majetok v lehote, ktorú určí RO/SORO.
5. V prípade, ak nastane poistná udalosť, prijímateľ/partner je povinný o tejto
skutočnosti bezodkladne informovať písomne RO/SORO. Po obdržaní poistného
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krytia je prijímateľ/partner povinný bezodkladne písomne informovať RO/SORO.
Následne
prijímateľ/partner
zabezpečí
z vyplatenej
sumy
opätovne
chýbajúce/poškodené zariadenie/vybavenie.1
6. V prípade, ak dôjde k poistnej udalosti počas realizácie projektu a poistné plnenie
obdrží prijímateľ/partner až po ukončení projektu je prijímateľ povinný opätovne
zabezpečiť majetok, resp. vrátiť príspevok RO/SORO v lehote, ktorú určí RO/SORO.
7. Na opätovné zabezpečenie majetku sa vzťahujú ustanovenia o verejnom
obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži.
8. V prípade, ak nebolo možné poistiť majetok nadobudnutý (zhodnotený) z prostriedkov
fondu ERDF a štátneho rozpočtu určeného na spolufinancovanie projektu a došlo
k jeho znehodnoteniu (napr. poškodenie, krádež), alebo v prípade, že nastala poistná
udalosť a poisťovňa z akýchkoľvek príčin nevyplatila poistné krytie (napr. z dôvodu
porušenia poistnej zmluvy a pod.), prijímateľ/partner je povinný zaobstarať alebo
zhodnotiť majetok z vlastných zdrojov v rovnakej výške a porovnateľnej kvalite ako
bol majetok nadobudnutý (zhodnotený) z prostriedkov ERDF a prostriedkov štátneho
rozpočtu určeného na spolufinancovanie, prípadne odstúpiť od zmluvy o poskytnutí
NFP a vrátiť NFP vyplatený do momentu odstúpenia od zmluvy.“
Dovoľujeme si Vás upozorniť na dôsledné plnenie tejto povinnosti, nakoľko v zmysle čl. 5
VZP sa „Nedodržanie povinnosti poistenia majetku považuje za podstatné porušenie
Zmluvy“, čo môže byť v zmysle čl. 7 VZP dôvodom na pozastavenie poskytovania NFP až do
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa a v zmysle čl. 9 až dôvodom na
odstúpenie od zmluvného vzťahu.
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Je možné využiť aj vlastné prostriedky prijímateľa a zabezpečiť nový majetok ešte pred vyplatením poistného krytia.
Uvedené vlastné prostriedky prijímateľa si však prijímateľ nemôže nárokovať u RO/SORO a to ani v prípade, pokiaľ by
poisťovňa poistné krytie nevyplatila.
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