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I. Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 1/2011 Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (ďalej len „SORO OPIS“) je informovať o zmenách vyplývajúcich zo zmien zákona č.
490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“), zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj „zákon
č. 546/2010“) a ich dopade na procesy implementácie pomoci z OPIS.

II. Zmeny vyplývajúce zo zmien zákona o DPH
V súvislosti s implementáciou pomoci poskytnutej z OPIS sa dočasné zvýšenie základnej sadzby dane z 19% na
20% zo základu dane prejaví aj vo vzťahu k uzavretej zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej aj „zmluva o NFP“).
Vo vzťahu k rozpočtu projektu má SORO OPIS možnosť uskutočniť presun nevyčerpaných finančných
prostriedkov z vybratých položiek rozpočtu do položiek dotknutých zmenou DPH. SORO OPIS pristúpi k úprave
zmluvy o NFP a k navýšeniu jednotlivých položiek rozpočtu vo vzťahu k zvýšenej DPH pri dodržaní
nasledovných pravidiel:
1. Pri každom presune finančných prostriedkov je nevyhnutné brať na zreteľ cieľ projektu a výšku
schváleného NFP, pričom platí, že výška schváleného NFP1 je maximálna a nesmie byť v priebehu
realizácie projektu zvýšená. Všetky výdavky nad rámec schváleného NFP budú považované zo strany
SORO OPIS za neoprávnené (t.j. celková suma poskytnutých finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ
a ŠR nesmie byť prekročená ani napriek tomu, že došlo k zvýšeniu DPH priamo zo zákona).
2. Vo vzťahu k už uzatvoreným zmluvám prijímateľov s úspešnými uchádzačmi v rámci verejného
obstarávania platí, že v súvislosti so zvýšením sadzby DPH nejde o podstatnú zmenu zmluvy medzi
prijímateľom a úspešným uchádzačom, ale len o prispôsobenie zmeneným vonkajším podmienkam
a prijímateľ (verejný obstarávateľ) môže zmenenú sadzbu DPH upraviť dodatkom k pôvodnej zmluve
medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.
3. V prípade, že výsledok verejného obstarávania vykonaného pred účinnosťou uvedeného zákona o DPH
je nižšia suma ako tá, ktorá je predmetom schváleného rozpočtu v zmysle zmluvy o NFP, môžu byť tieto
prostriedky (t.j. rozdiel medzi schválenou výškou NFP a výškou výdavkov po verejnom obstarávaní)
taktiež presunuté do položiek so zvýšenou DPH. Uvedené platí aj pre prípady, kedy SORO OPIS už
skôr znížil schválené NFP z dôvodu uzatvorenia dodatku k zmluve o NFP s prijímateľom v nadväznosti
na výsledok verejného obstarávania.
4. Pri výkone administratívnej kontroly žiadosti o platbu je zo strany SORO OPIS možné akceptovať
účtovné doklady na výdavky s výškou DPH 20%, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti zmeny zákona
o DPH (t.j. po 1.1.2011), hoci DPH viazaná na tieto výdavky v momente platnosti a účinnosti zmluvy o
NFP bola iba vo výške 19%. V prípade, ak daňová povinnosť vznikla pred nadobudnutím účinnosti
zmeny zákona o DPH, je možné akceptovať žiadosti o platbu s účtovnými dokladmi vystavenými s 19%
DPH. Akceptovanie účtovných dokladov s výškou DPH 20% neznamená ich automatické schválenie
v plnej výške.
Vzhľadom na vyššie uvedené pravidlá bude SORO OPIS uplatňovať nasledovný postup:
1. Zmenu sadzby DPH je možné upraviť len dodatkom k zmluve o NFP, ktorý SORO OPIS vypracuje na
základe Žiadosti o zmenu projektu a prípadne súvisiaceho dodatku k zmluve s dodávateľom, ktorým sa
sadzba DPH zvýši na 20%.
Presun finančných prostriedkov (t.j. rozdielu medzi výškou schválených výdavkov v rozhodnutí
o schválení žiadosti o NFP a výškou výdavkov v dodatku k zmluve o NFP) do položiek so zvýšenou
sadzbou DPH sa môže uskutočniť v prípade, ak:
1

Suma uvedená v rozhodnutí o schválení ŽoNFP.

2

a)

prijímateľ z rôznych dôvodov nebude realizovať niektorú z položiek rozpočtu projektu za
predpokladu, že nedôjde k nesplneniu cieľa projektu,

b)

došlo v priebehu realizácie projektu k zmenám rozpočtových položiek, ktorých dôsledkom je
zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov a NFP,

c)

SORO OPIS uzatvoril dodatok k zmluve o NFP, ktorým bola znížená výška schváleného NFP
v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania.

Vo všetkých prípadoch platí, že zmeny sadzby DPH v dodatku k zmluve o NFP je možné vykonať len
v súlade s bodom II/1 tohto postupu. V prípade, že nebude takýto presun možný, budú výdavky nad
rámec schváleného rozpočtu klasifikované ako neoprávnené. Na navýšenie jednotlivých položiek
rozpočtu so zvýšenou sadzbou DPH je možné použiť ktorúkoľvek nevyčerpanú položku rozpočtu bez
ohľadu na dôvod neuznania výdavkov za oprávnené, resp. nenárokovanie si niektorých položiek zo
strany prijímateľa (za predpokladu zachovania cieľu projektu).
Ak prijímateľ plánuje upraviť sadzbu DPH, je povinný uzatvoriť s dodávateľom dodatok k ich zmluve
v zmysle bodu II/2 vyššie uvedených pravidiel. Z dodatku k zmluve medzi prijímateľom a úspešným
uchádzačom musí byť jasné rozdelenie na položky rozpočtu s 19% DPH a 20% DPH. Ak v dôsledku
zmeny sadzby DPH budú výdavky nad rámec schváleného rozpočtu, budú v dodatku k zmluve o NFP
klasifikované ako neoprávnené.
2. Prijímateľ, ktorý nie je platcom DPH – v prípade, ak existuje v projekte finančná úspora, resp. rezerva na
základe predchádzajúceho priebehu implementácie projektu, pristúpi k vypracovania žiadosti o zmenu
a následne k uzatvoreniu dodatku k zmluve o NFP. Ak boli pôvodná zmluva s dodávateľom a zmluva
o NFP, resp. dodatok k zmluve o NFP uzavreté do 31.12.2010 ešte s 19% sadzbou DPH, náklady v
žiadosti o platbu, ktoré vznikli (boli predmetom fakturácie) pred dátumom 1.1.2011, budú po vykonaní
administratívnej kontroly preplatené do výšky pôvodne obstaranej sumy s 19% DPH.
Prijímateľ, ktorý je platcom DPH - DPH predstavuje neoprávnený výdavok a preto nemá vplyv na
zmluvu o NFP a preplácanie žiadostí o NFP. V týchto prípadoch SORO OPIS nevyžaduje, aby prijímateľ
uzatvoril dodatok k zmluve s dodávateľom, ktorými sa upravuje sadzba DPH z 19% na 20%.
3. Následne po úprave sadzby DPH v dodatku k zmluve o NFP je možné preplácať žiadosti o platbu
s 20%, resp. 19% DPH podľa dátumu vzniku daňovej povinnosti, vždy však maximálne do výšky
pôvodne schválenej sumy na príslušnú aktivitu a skupinu výdavkov.
4. Pri úprave položiek rozpočtu aj pre podporné aktivity je potrebné pri tvorbe dodatku k zmluve o NFP
doplniť čl. 8 ods. 3 písm. c) a čl. 8 ods. 4 písm. b) prílohy č.1 zmluvy o NFP o výnimku, ktorá môže mať
dopad na navýšenie podporných aktivít napr. v znení : “....Táto odchýlka nesmie mať za následok
zvýšenie výdavkov určených na riadenie projektu a na publicitu a informovanosť, okrem prípadu
zvýšenia sadzby dane z pridanej hodnoty na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.“.
5. Ak prijímateľ nepristúpi k možnosti upraviť zmluvu o NFP dodatkom, v žiadostiach o platbu, v ktorých si
bude uplatňovať účtovné doklady s 20% DPH, navýšené o 1% DPH uvedie do nenárokovanej sumy.
Zároveň pre všetkých prijímateľov platí, že v prípade ak nebude pokryté navýšenie DPH o 1% z NFP,
ale len z vlastných prostriedkov prijímateľa (mimo rozpočtu projektu) a v prípade, že prijímateľ postupuje
systémom financovania zálohových platieb pre ŠRO, nie je povolené realizovať úhradu účtovných
dokladov v 100% výške zo zálohovej platby. Prijímateľ musí 1% DPH (hradené z vlastných finančných
prostriedkov) uhradiť z iného účtu alebo relevantnú absolútnu hodnotu prevedie pred úhradou na účet,
na ktorom disponuje s prostriedkami zo zdrojov EU a ŠR (prípadne PRO RATA) poskytnutých
zálohovou platbou.
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III. Zmeny vyplývajúce zo zákona č. 546/2010
V súlade s Čl. III zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je povinne zverejňovanou zmluvou „písomná
zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo
sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho
územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s
finančnými prostriedkami Európskej únie.“ Vzhľadom na legálnu definíciu povinne zverejňovanej zmluvy
uvádzanej v citovanom ustanovení, najmä na vymedzenie jej vecného znaku (zmluva obsahujúca informáciu
ktorá sa týka nakladania s finančnými prostriedkami EÚ), je zmluva o poskytnutí NFP povinne zverejňovanou
zmluvou podľa ods. 1 § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o slobode informácií“).
Inštitút povinného zverejnenia zmlúv má vplyv na ustanovenia o platnosti a účinnosti zmlúv uzatváraných po
1.1.2011.
V podmienkach OPIS to znamená, že zmluva o NFP je uzavretá okamihom, kedy vyjadrenie súhlasu žiadateľa
s obsahom návrhu zmluvy o NFP dôjde SORO OPIS. V prípade, ak žiadateľ podpisuje zmluvu o NFP v sídle
SORO OPIS, nastáva uzavretie zmluvy momentom podpisu zo strany žiadateľa. Zmluva o NFP nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v prípade, že nebola účastníkmi zmluvy dohodnutá
neskoršia účinnosť zmluvy.2
Zmluvy sú povinné zverejniť osoby vymedzené v § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy,
verejnoprávna inštitúcia alebo nimi založená právnická osoba, v ktorej vlastnia väčšinu akcií alebo väčšinový
obchodný podiel alebo ktorú ovládajú väčšinovým podielom na hlasovacích právach alebo vymenúvajú viac ako
polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, sa zverejňuje v
Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). V registri sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená povinnými osobami uvedenými v prvej vete.
Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Register je verejný
zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe;
register je informačný systém verejnej správy.
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je iná povinná osoba, ako je uvedená v predchádzajúcom
odseku, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera. Ak táto osoba nemá webové
sídlo, zmluva sa zverejňuje bezodplatne v Obchodnom vestníku.
V procese zverejňovania zmlúv o NFP SORO OPIS oznamuje, že:

2

•

od 1.1.2011 bude v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zabezpečovať
zverejnenie zmluvy o NFP v Centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jej zverejnenia je deň
nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP a žiadateľ sa stáva prijímateľom. V zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka sa účastníci môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr ako v deň nasledujúci po
dni jej zverejnenia. Táto skutočnosť musí byť explicitne uvedená v texte zmluvy o NFP. Návrh zmluvy
o NFP pripravuje vždy SORO OPIS v spolupráci so žiadateľom;

•

za deň uzavretia zmluvy o NFP sa považuje deň doručenia prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o NFP
poskytovateľovi (SORO OPIS), alebo deň podpisu zmluvy o NFP v sídle SORO OPIS;

•

prvé zverejnenie zmluvy o NFP zabezpečí poskytovateľ (SORO OPIS). Ak žiadateľ v súlade s § 5a
ods. 6 zákona o slobode informácií podá návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku, je povinný
zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nezverejnenie ustanovení zmluvy o NFP
obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje. Za
dátum účinnosti zmluvy je v tomto prípade považovaný deň nasledujúci po dni prvého zverejnenia
zmluvy o NFP. Za účelom zabezpečenia správnej evidencie údajov v ITMS, v tomto prípade žiadateľ
informuje SORO OPIS o zverejnení zmluvy o NFP bez zbytočného odkladu;

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
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•

v prípade, že sa zmluva o NFP uzatvára medzi povinnými osobami podľa zákona o slobode informácií
sú povinné zverejniť zmluvu o NFP obidve zmluvné strany. Rozhodujúcim je v tomto prípade prvé
zverejnenie zmluvy v súlade s § 5a ods. 8 zákona o slobode informácií. Pri druhom zverejnení zmluvy
o NFP druhou povinnou osobou je potrebné uviesť účinnosť zmluvy o NFP v zmysle jej prvého
zverejnenia (t.j. deň nasledujúci po dni prvého zverejnenia, príp. dohodnutý neskorší dátum účinnosti
zmluvy o NFP). V tejto súvislosti SORO OPIS oznamuje, že z dôvodu správnej evidencie údajov v ITMS
zabezpečí prvé zverejnenie zmluvy o NFP;

•

ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy o NFP zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy
nedošlo. SORO OPIS je oprávnený opätovne začať proces uzatvorenia zmluvy o NFP a znova zaslať
návrh na uzatvorenie zmluvy o NFP úspešnému žiadateľovi. V tomto prípade SORO OPIS opätovne
postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov, resp. Systému riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu;

•

monitorovacie obdobie pre zmluvy o NFP uzatvorené po 1.1.2011 zostáva nezmenené, t.j. prvým
mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola zmluva o NFP
uzavretá t.j. mesiac, v ktorom bol doručený prijatý návrh na uzavretie zmluvy o NFP poskytovateľovi,
príp. mesiac, v ktorom došlo k podpisu zmluvy o NFP v sídle SORO OPIS. V prípade, že účinnosť
zmluvy o NFP nastane v iný mesiac ako je mesiac uzavretia zmluvy o NFP (napr. zmluva sa uzavrie
31.1.2011 ale účinnosť nadobudne 3.2.2011), čím môže dôjsť k predĺženiu obdobia, v rámci ktorého
nebudú vykonávané žiadne aktivity, prijímateľ uvedie túto skutočnosť v prvej monitorovacej správe;

•

v prípade zmien zmluvy o NFP, ku ktorým došlo iným spôsobom ako vo forme dodatku (napr. z dôvodu
zmien všeobecných zmluvných podmienok z dôvodu zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného
riadenia a pod.) SORO OPIS zverejní takúto zmenu zmluvy o NFP na svojej stránke
www.informatizácia.sk a spôsobom, ktorý vyžaduje legislatíva SR;

•

vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú aj na zverejňovanie všetkých dodatkov uzavretých po
1.1.2011 k zmluvám o NFP, t.j. aj v prípade, že zmluva o NFP bola uzavretá do 31.12.2010.
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