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1. Cieľ usmernenia 
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanov ujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 stanovuje konečný termín 
oprávnenosti výdavkov na 31.12.2023.  

2. Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej „SO OPII“) v zastúpení 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre OPII1 (ďalej „RO OPII“) riadi Prioritnú os 7 
Informačná spoločnosť OPII (ďalej „PO7 OPII“) spôsobom, ktorý zabezpečí, že realizácia aktivít projektov je ukončená do 

vyššie uvedeného termínu a sú splnené ciele jednotlivých projektov a PO7 OPII. V nadväznosti na uvedené je SO OPII 
povinný monitorovať realizáciu projektov, identifikovať riziká spojené s ich implementáciou a plnením stanovených cieľov 
PO7 OPII a realizáciou jednotlivých projektov a umožniť prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu implementáciu PO7 OPII.  

3. Prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej „zmluva o NFP“) je povinný realizovať projekt 
riadne a včas. Časový rámec realizácie aktivít projektu je súčasťou prílohy č. 2 zmluvy o  NFP „Predmet podpory NFP“. 
Prijímateľ podpisom Zmluvy o NFP vyhlásil, že sa s obsahom príloh Zmluvy  o NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami 
v celom rozsahu viazaný.   

4. Vzhľadom na ukončovanie programového obdobia 2014 – 2020 bolo SO OPII identifikované riziko neplnenia harmonogramu 
realizácie hlavných aktivít projektov v rámci PO7 OPII, ktoré má negatívny dopad na splnenie cieľov projektov                             
a na efektívnosť čerpania vynaložených finančných prostriedkov v  rámci PO7 OPII. 

5. S ohľadom na vyššie uvedené je cieľom Usmernenia č. 15/2022 SO OPII stanovenie povinnosti pre prijímateľov mať 
ukončený proces verejného obstarávania a zároveň mať účinnú dodávateľskú zmluvu na hlavné aktivity projektov 
(zverejnená v Centrálnom registri zmlúv) vo fixne stanovenom termíne, za účelom akcelerácie implementácie 

projektov PO7 OPII  a zabezpečenia splnenia konečného termínu oprávnenosti výdavkov, a to nasledovne: 

1. Prijímatelia PO7 OPII, ktorých zmluvy o NFP/dodatky k zmluvám o NFP2 nadobudli účinnosť do 31.12.2021, 
musia mať ukončený proces verejného obstarávania a zároveň mať účinnú dodávateľskú zmluvu na hlavné 
aktivity projektov v termíne do 31.10.2022. 

 Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na prijímateľov, ktorým už bol schválený plánovaný koniec VO s termínom po 
31.10.2022, títo postupujú naďalej v zmysle čl. 6 účinnej zmluvy NFP.  

2. Prijímatelia PO7 OPII, ktorých zmluvy o NFP/dodatky k zmluvám o NFP2 nadobudli účinnosť do 31.03.2022, 

musia mať ukončený proces verejného obstarávania a zároveň mať účinnú dodávateľskú zmluvu na hlavné 
aktivity projektov v termíne do 31.12.2022. 

         Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na prijímateľov, ktorým už bol schválený plánovaný koniec VO s termínom po 

31.12.2022, títo postupujú naďalej v zmysle čl. 6 účinnej zmluvy NFP. 

V prípade bodov 1 a 2 bude platiť, že ak prijímateľ nebude mať ukončený proces VO a zároveň nebude mať účinnú  
dodávateľskú zmluvu (zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv) na hlavné aktivity projektov do stanoveného termínu, 
tak SO OPII  v súlade so zmluvou o NFP, Prílohou č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky, čl. 9, môže odstúpiť od 

zmluvy o NFP.  

3. Prijímatelia, ktorých zmluvy o NFP/dodatky k zmluvám o NFP nadobudli účinnosť po 31.03.2022, postupujú 
naďalej v zmysle čl. 6 účinnej zmluvy NFP.  

Zároveň platí, že prijímateľ je povinný začať proces verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu do 3 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP. Ak prijímateľ bezodkladne neoznámi nedodržanie začatia verejného 
obstarávania a nedôjde k predĺženiu lehoty v zmysle článku 6 účinnej zmluvy o NFP, tak bez ohľadu na zaslanú 

informáciu uvedené predstavuje podstatné porušenie zmluvy o NFP, a SO OPII v súlade so zmluvou o NFP, Prílohou 
č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky, čl. 9, môže odstúpiť od zmluvy o NFP. 

6. SO OPII vzhľadom na účinnosť Usmernenia č. 15/2022 je oprávnený pri posudzovaní žiadostí o zmenu projektov PO7 OPII, 
ktoré budú obsahovať zmenu časového harmonogramu realizácie hlavných aktivít projektu, nevyhovieť/neschváliť predmetnú 

zmenu projektu. 

                                                                 
1 Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnej 
odo dňa 04.12.2021 
2 Pod dodatkom k zmluve o NFP sa rozumie aj schválenie žiadosti o zmenu SO OPII bez vyhotovenie dodatku k zmluve o NFP. 
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7. Usmernenie č. 15/2022 nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-

infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/.  

2. Postup pri akcelerácii implementácie hlavných aktivít v rámci PO7 
OPII  
1. Povinnosti žiadateľa/prijímateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác 

tretím subjektom (dodávateľom/zhotoviteľom) a pri predkladaní dokumentácie z VO na finančnú kontrolu na RO OPII 

a odporúčania na problémové oblasti pri VO definuje Jednotná príručka k procesu a kontrole VO3. 

2. Prijímateľ je povinný zaslať informáciu SO OPII  o ukončení procesu VO a nadobudnutí účinnosti dodávateľskej zmluvy 
na hlavné aktivity projektu elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia 
účinnosti dodávateľskej zmluvy. V prípade nezaslania informácie v  stanovenom termíne (kapitola 1, bod 5 tohto 

usmernenia), bude mať SO OPII za to, že nebol zo strany prijímateľa splnený termín na ukončenie procesu VO 
a nadobudnutia účinnosti dodávateľskej zmluvy na hlavné aktivity projektu na základe čoho môže SO OPII odstúpiť od zmluvy 
o NFP.  

3. V prípade, ak projekt realizuje viaceré VO na hlavné aktivity projektu, za relevantné v zmysle tohto usmernenia, je/sú 
považované VO na plnenie realizácie hlavných aktivít projektu „Nákup HW a krabicového softvéru“, 
„Implementácia“, „Testovanie“ a „Nasadenie“ resp. v novšej modifikácii „Nákup technických prostriedkov, programových 

prostriedkov a služieb“, „Implementácia a testovanie“ a „Nasadenie a Postimplementačná podpora“. Vychádza sa 
z predpokladu, že plnenie realizácie hlavnej aktivity „Analýza a dizajn“ bolo možné odčleniť aj cez realizovanie samostatného 
VO vrátane samostatného plnenia tejto hlavnej aktivity slúžiacej v  niektorých prípadoch pre detailnejšie špecifikovanie 
zadania pre vyhlásenie VO na aktivity uvedené v  prvej vete tohto odstavca. Druhým predpokladom je, že hlavná aktivita 

„Nákup HW a krabicového softvéru“ resp. v  novšej modifikácii „Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov  
a služieb“ obsahuje ako neoddeliteľnú súčasť aj rozsiahlejší súbor prác (montážne, inštalačné, konfiguračné a pod.) 
spojených s dodávkou tovaru, ktoré predlžujú samotné plnenie dodávky takýchto tovarov  na úroveň plnenia dodávok 

ostatných hlavných aktivít. 

4. V prípade projektov s jedinou hlavnou aktivitou „Nákup HW a krabicového softvéru“ resp. v novšej modifikácii „Nákup 
technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb“ alebo „Podpora rozvoja digitálnych zručností 

znevýhodnených skupín“ platí usmernenie pre VO na plnenie tejto aktivity. 

 

 

                                                                 
3    https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie  

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie

