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Prijímateľ je povinný po ukončení procesu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) v zmysle
čl. 8 ods. 3 písm. c) Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a jej
príloh (Formulár zmluvy o poskytnutí NFP – článok 3 Výdavky a projektu a NFP, Rozpočet
projektu, Predmet podpory: Tabuľka – Rozpočet projektu, Tabuľka – Rozpočet realizácie
jednotlivých aktivít) požiadať o zmenu zmluvy nasledovným spôsobom:
v rámci Stavebných prác:
 je potrebné zosúladiť príslušné položky rozpočtu s realizačným výkazom výmer zo
zmluvy s víťazným uchádzačom, uzavretej po ukončení procesu verejného
obstarávania (ďalej len „realizačný výkaz výmer“), ktorý sa stane zároveň prílohou
rozpočtu projektu;
 v prípade, ak z VO vyjdú vyššie alebo nižšie jednotkové ceny na dané položky
Stavebných prác vzhľadom k pôvodnému rozpočtu projektu, je možné prostredníctvom
Žiadosti o zmenu zmluvy požiadať zo strany Prijímateľa o presun finančných
prostriedkov medzi položkami (vzájomná kompenzácia jednotkových cien), V prípade,
že bol v príslušnej výzve stanovený limit na Stavebné práce, tento musí byť dodržaný;
 výdavky podľa zosúladeného rozpočtu projektu s realizačným výkazom výmer budú
oprávnené až dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP (t.j.
musia byť zo strany Prijímateľa uhradené až po nadobudnutí účinnosti Dodatku). Tento
princíp bude uplatňovaný pre jednotlivé druhy platieb nasledovne: 1
zálohová platba – prijímateľ nemôže z prostriedkov zálohovej platby uhradiť žiadne
výdavky (a následne si ich nárokovať formou zúčtovania zálohovej platby), ktoré sú
predmetom príslušného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP pred nadobudnutím
účinnosti tohto dodatku;
refundácia - prijímateľ nemôže z vlastných zdrojov pre účely projektu uhradiť žiadne
výdavky (a následne si ich nárokovať formou žiadosti o priebežnú platbu - refundáciu),
ktoré sú predmetom príslušného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP pred
nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto dodatku;
predfinancovanie – prijímateľ môže predložiť žiadosť o platbu (spolu s povinnými
prílohami v rámci ktorých predkladané nároky na preplatenie sú predmetom
príslušného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP) až po nadobudnutí účinnosti
príslušného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP;
zúčtovanie predfinancovania - nerelevatné;
 ak Dodatok nenadobudne účinnosť pred podaním žiadosti o platbu, bude pri
posudzovaní oprávnenosti výdavkov uplatnená pôvodná Zmluva o poskytnutí NFP, t. j.
oprávnené výdavky budú uhrádzané do výšky súm jednotlivých položiek, resp.
podpoložiek uvedených v pôvodnom rozpočte projektu, v prípade, že verejným
obstarávaním ceny neboli znížené. Ak bola verejným obstarávaním znížená jednotková
cena, bude akceptovaná znížená jednotková cena;
 v prípade viacerých VO je potrebné všetky výsledky VO premietnuť do Zmluvy
o poskytnutí NFP prostredníctvom jednej Žiadosti o zmenu zmluvy;
 ak výdavky celkom na položku Stavebné práce po VO nedosahujú pôvodnú sumu
uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, Prijímateľ môže požiadať o presun finančných
prostriedkov na základe Usmernenia č. 1/2011 pre operačný program Výskum a vývoj,
prípadne aj o zmenu zmluvy na skutočnú výšku výdavkov, v tomto prípade bude
znížená výška NFP;
 pri zosúladení VO s rozpočtom projektu nie je možné vytvárať nové položky a
podpoložky rozpočtu projektu;
 pri zosúladení VO s rozpočtom projektu je možné meniť počet jednotiek (množstvo)
v rozpočte projektu len v odôvodnených prípadoch;
 zároveň je potrebné dodržať všetky limity stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí
o NFP;
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Uvedené platí aj pre zariadenie a vybavenie týkajúce sa Infraštruktúry Výskumu a vývoja, zariadenia a vybavenie IKT a
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v rámci zariadenia a vybavenia týkajúceho sa Infraštruktúry Výskumu a vývoja:
 je potrebné zosúladiť jednotlivé položky rozpočtu projektu podľa zmluvy s víťazným
uchádzačom;
 v prípade, ak z VO vyjde vyššia jednotková cena na dané zariadenie či vybavenie
vzhľadom k pôvodnému rozpočtu projektu, je možné prostredníctvom Žiadosti o zmenu
zmluvy požiadať zo strany Prijímateľa o presun finančných prostriedkov v rámci
položky Zariadenie a vybavenie z podpoložky (prípadne podpoložiek), v ktorej (ktorých)
vyjde z VO nižšia cena ako je maximálna plánovaná cena v rozpočte projektu.
Navýšenie jednotkovej ceny je možné v dôkladne odôvodnených prípadoch.
 výdavky podľa zosúladeného rozpočtu projektu budú oprávnené až dňom
nadobudnutia účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP (t.j. musia byť zo strany
Prijímateľa uhradené až po uvedenom termíne);
 ak Prijímateľ nepožiada o zmenu zmluvy pred podaním žiadosti o platbu, budú sa
zohľadňovať sumy podľa pôvodného rozpočtu projektu zmluvy o poskytnutí NFP, t. j.
oprávnené výdavky budú uhrádzané do výšky súm jednotlivých položiek, resp.
podpoložiek uvedených v pôvodnom rozpočte projektu, v prípade, že verejným
obstarávaním ceny neboli znížené.
Ak bola verejným obstarávaním znížená
jednotková cena, bude akceptovaná znížená jednotková cena.
 v prípade viacerých VO je možné výsledky VO premietnuť do Zmluvy o poskytnutí NFP
prostredníctvom jednej Žiadosti o zmenu zmluvy;
 ak výdavky celkom na položku Zariadenie a vybavenie po VO nedosahujú pôvodnú
sumu uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, Prijímateľ môže požiadať o presun
finančných prostriedkov na základe Usmernenia č. 1/2011 pre operačný program
Výskum a vývoj, prípadne aj o zmenu zmluvy na skutočnú výšku výdavkov, v tomto
prípade bude znížená výška NFP;
 zároveň je potrebné dodržať všetky limity stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí
o NFP;
 pri zosúladení VO s rozpočtom projektu nie je možné vytvárať nové položky a
podpoložky rozpočtu projektu ;
 pri zosúladení VO s rozpočtom projektu nie je možné meniť počet jednotiek (množstvo)
v rozpočte projektu;
v rámci Zariadenia a vybavenia IKT :
 je potrebné zosúladiť jednotlivé položky rozpočtu projektu podľa zmluvy s víťazným
uchádzačom;
 v prípade, ak z VO vyjde vyššia jednotková cena na dané zariadenie či vybavenie IKT
vzhľadom k pôvodnému rozpočtu projektu, je možné prostredníctvom Žiadosti o zmenu
zmluvy požiadať zo strany Prijímateľa o presun finančných prostriedkov v rámci
položky Zariadenie a vybavenie z podpoložky (prípadne podpoložiek), v ktorej(ktorých)
vyjde z VO nižšia cena ako je maximálna plánovaná cena v rozpočte projektu.
Navýšenie jednotkovej ceny je možné iba výnimočne v dôkladne odôvodnených
prípadoch. ktoré nesúvisia s nesprávnym odhadom cien (napr. neočakávané zvýšenie
cien na trhu);
 výdavky podľa zosúladeného rozpočtu projektu budú oprávnené až dňom
nadobudnutia účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP (t.j. musia byť zo strany
Prijímateľa uhradené až po uvedenom termíne)
 ak Prijímateľ nepožiada o zmenu zmluvy pred podaním žiadosti o platbu budú sa
zohľadňovať sumy podľa pôvodného rozpočtu projektu zmluvy o poskytnutí NFP, t. j.
oprávnené výdavky budú uhrádzané do výšky súm jednotlivých položiek, resp.
podpoložiek uvedených v pôvodnom rozpočte projektu, v prípade, že verejným
obstarávaním ceny neboli znížené. Ak bola verejným obstarávaním znížená
jednotková cena, bude akceptovaná znížená jednotková cena;
 v prípade viacerých VO je možné výsledky VO premietnuť do Zmluvy o poskytnutí
NFP prostredníctvom jednej Žiadosti o zmenu zmluvy;
 zároveň je potrebné dodržať všetky limity stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí
o NFP;
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 pri zosúladení VO s rozpočtom projektu nie je možné vytvárať nové položky a
podpoložky rozpočtu projektu;
 pri zosúladení VO s rozpočtom projektu nie je možné meniť počet jednotiek (množstvo)
v rozpočte projektu;
v rámci Riadenia projektu, resp. Publicity a informovanosti:
 je potrebné zosúladiť jednotlivé položky rozpočtu projektu podľa zmluvy s víťazným
uchádzačom;
 pokiaľ po vykonaní VO na Publicitu a informovanosť ostanú prostriedky nedočerpané,
bude možné požiadať o ich presun do časti Stavebné práce, Zariadenie a vybavenie
týkajúce sa Infraštruktúry Výskumu a vývoja alebo Zariadenia a vybavenia IKT.
Navýšenie jednotkovej ceny IKT je možné iba výnimočne v dôkladne odôvodnených
prípadoch, ktoré nesúvisia s nesprávnym odhadom cien (napr. neočakávané zvýšenie
cien na trhu);
 pokiaľ po vykonaní VO na Riadenie projektu (personálne výdavky) ostanú prostriedky
nedočerpané, je možné požiadať o ich presun do časti Stavebné práce, Zariadenie
a vybavenie týkajúce sa Infraštruktúry Výskumu a vývoja alebo Zariadenia a vybavenia
IKT. Navýšenie jednotkovej ceny IKT je možné iba výnimočne v dôkladne
odôvodnených prípadoch, ktoré nesúvisia s nesprávnym odhadom cien (napr.
neočakávané zvýšenie cien na trhu);
 zosúladením výsledku VO s rozpočtom projektu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov
určených ani na Riadenie projektu a ani na Publicitu a informovanosť;
 výdavky podľa zosúladeného rozpočtu projektu budú oprávnené až dňom
nadobudnutia účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP (t.j. musia byť zo strany
Prijímateľa uhradené až po uvedenom termíne);
 ak Prijímateľ nepožiada o zmenu zmluvy pred podaním žiadosti o platbu, bude pri
posudzovaní oprávnenosti výdavkov uplatnená pôvodná Zmluva o poskytnutí NFP, t. j.
oprávnené výdavky budú uhrádzané do výšky súm jednotlivých položiek, resp.
podpoložiek uvedených v pôvodnom rozpočte projektu, v prípade, že verejným
obstarávaním ceny neboli znížené. Ak bola verejným obstarávaním znížená jednotková
cena, bude akceptovaná znížená jednotková cena;
 v prípade viacerých VO je možné všetky výsledky VO premietnuť do Zmluvy
o poskytnutí NFP prostredníctvom jednej Žiadosti o zmenu zmluvy;
 ak výdavky celkom na hlavnú položku Riadenie projektu a Publicita a informovanosť po
VO nedosahujú pôvodnú sumu uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, Prijímateľ môže
požiadať o zmenu zmluvy na skutočnú výšku výdavkov, v tomto prípade bude znížená
výška NFP; pri zosúladení VO s rozpočtom projektu nie je možné vytvárať nové
položky a podpoložky rozpočtu projektu;
 pri zosúladení VO s rozpočtom projektu nie je možné meniť počet jednotiek (množstvo)
v rozpočte projektu;
 zároveň je potrebné dodržať všetky limity stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí
o NFP.
Nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia stráca účinnosť Usmernenie č. 3/2009 vydané
dňa 11. 11. 2009.
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