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USMERNENIE 

k zabezpečeniu pohľadávky za výdavky za dodané tovary/služby/práce uplatnené v ŽoP 
doručených poskytovateľovi do 30. novembra 2022 

 

Za účelom zabezpečenia čerpania nenávratného finančného príspevku vydáva Slovenská inovačná 
a energetická agentúra, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného 
prostredia (ďalej len „poskytovateľ“) toto usmernenie, ako právny dokument, v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  Z tohto dokumentu vyplývajú pre Prijímateľa 
práva a povinnosti, a to dňom nadobudnutia účinnosti a súčasne jeho zverejnenia.  

Predmetné usmernenie sa týka všetkých projektov Prioritnej osi – 4. Energeticky efektívne  

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, implementovaných poskytovateľom.  

 

 

1. Týmto usmernením poskytovateľ umožňuje prijímateľom, ktorí 

 do nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia doručili ŽoP  poskytovateľovi a 
administratívna finančná kontrola tejto ŽoP nebola ukončená alebo 

 po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia do 30. novembra 2022 doručia ŽoP 
poskytovateľovi, 

v ktorých uplatňujú oprávnené výdavky za dodané tovary/služby/práce, splniť povinnosť 
zabezpečenia budúcej pohľadávky poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP do 3 
mesiacov od úhrady ŽoP zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ v nadväznosti na prvú vetu 
tohto bodu nebude požadovať zabezpečenie budúcej pohľadávky pred úhradou ŽoP a vyplatí 
NFP alebo jeho časť podľa ŽoP po vykonaní finančnej kontroly v súlade so Zmluvou o 
poskytnutí NFP, ak prijímateľ splní ostatné podmienky potrebné k poskytnutiu NFP v 
zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa  ustanovení tohto usmernenia sa považuje za zachované, ak v 
danej lehote  do 3 mesiacov od úhrady ŽoP dôjde k uzavretiu záložnej zmluvy alebo k vystaveniu 
zmenky alebo predloženiu bankovej záruky alebo vyhláseniu o ručiteľskom záväzku alebo 
zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa iným spôsobom, ktorý bude poskytovateľ akceptovať. 

3. Prijímateľ môže pri zabezpečení budúcej pohľadávky poskytovateľa postupovať podľa tohto 
usmernenia  iba za podmienky, že má uzavretý dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP alebo 
uzatvorí dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého obsahom budú skutočnosti vyplývajúce z 
týchto prechodných ustanovení. 

4. Poskytovateľ zároveň upozorňuje prijímateľov, že v prípade, ak prijímateľ nezabezpečí budúcu 
pohľadávku poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s ustanoveniami tohto  
usmernenia do 3 mesiacov odo dňa úhrady NFP, poskytovateľ to bude považovať za podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o 



 

poskytnutí NFP a požadovať vrátenie vyplateného NFP. Požadované percento výšky 
zabezpečenia pohľadávky nie je týmito prechodnými ustanoveniami dotknuté. 

5. Toto usmernenie sa nevzťahuje na ŽoP s príznakom Záverečná.  

 

 

 

 

 

 

 


