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Úvod 

Usmernenie k vzorovému formuláru dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia v znení jeho aktualizácie ver. 1.1, účinné 
od 01.03.2018 (ďalej len „usmernenie“) svojim obsahom vychádza z potreby doplnenia procesov vysporiadania finančných 
vzťahov v rámci Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu na programové obdobie 2014 – 2020 a metodického usmernenia MF SR č. 2/2015-U k nezrovnalostiam a finančným 
opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na 
programové obdobie 2014 – 2020.  

Sekcia európskych fondov MF SR vydáva vzorové formuláre dohôd s cieľom zabezpečiť všetky potrebné náležitosti, ktoré 
dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia pre účely správneho finančného vysporiadania so štátnym rozpočtom ako aj 
s rozpočtom EÚ musí obsahovať v nadväznosti na znenie zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. 
z.“). 

Aktualizácia usmernenia verzia 1.1 je doplnená o procesy a postupy vyplývajúce z: 

 aktualizácie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, 

 potrieb aplikačnej praxe. 

Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú všetky práva a povinnosti riadiaceho orgánu stanovené týmto usmernením v rozsahu 
poverenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. 
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I. Základné princípy  

1. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia sú uzatvorené podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 45 zákona č. 292/2014 Z. z. v rámci programového obdobia 
2014 – 2020. Ak je potrebné uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia s prijímateľom ešte v rámci 
programového obdobia 2007 – 2013, je potrebné text dohôd upraviť v zmysle právnych predpisov vzťahujúcich sa k tomuto 
programovému obdobiu, a teda vychádzať predovšetkým z príslušných ustanovení zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, Systému finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systému finančného riadenia Európskeho 
fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 a usmernenia MF SR č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v 
rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. 

2. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia sú nástroje, ktorými dochádza k posunutiu, resp. oddialeniu splnenia si 
záväzkov zo strany prijímateľa (dohoda o odklade plnenia) alebo možnosti rozdelenia záväzku na niekoľko častí (dohoda 
o splátkach). Dohody je potrebné uzatvárať vždy po dôkladnom zvážení všetkých okolností daného prípadu a 
s prihliadnutím na povahu a charakter prijímateľa, projekt, výšku dlžnej sumy ako aj dôvody, pre ktoré prijímateľ nemôže 
vrátiť nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť riadne a včas. Inštitút dohody o odklade plnenia slúži predovšetkým v 
prípade, ak momentálna situácia prijímateľa mu neumožňuje svoj dlh splniť, ale tento si splní najviac o 1 rok odo dňa 
nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti. Na druhej strane v rámci 
dohody o splátkach existuje istý priestor na flexibilitu rozloženia a výšku jednotlivých splátok počas doby jej trvania, pričom 
splátky nemôžu byť dohodnuté na dobu dlhšiu ako 3 roky po uplynutí lehoty uvedenej v  žiadosti o vrátenie alebo odo dňa 
nasledujúceho po uplynutí 60 dňovej lehoty podľa § 45 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z . Zákon umožňuje využiť vždy len 
jeden z týchto nástrojov, a teda kombinácia dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia nie je možná.  

3. Vzorový formulár dohôd je možné riadiacimi orgánmi / sprostredkovateľskými orgánmi upravovať a  dopĺňať podľa potrieb 
a osobitostí daného operačného programu, resp. prijímateľa pri dodržaní všetkých podmienok vyplývajúcich z ustanovenia 
§ 45 zákona č. 292/2014 Z. z. Upravené / doplnené znenia dohôd je potrebné zaslať certifikačnému orgánu na vedomie na 
adresu co@mfsr.sk.    

4. V prípadoch, ak prijímateľ a poskytovateľ je tá istá osoba, nie je možné uzatvárať dohodu o splátkach ani dohodu o odklade 
plnenia, nakoľko je dlžníkom aj veriteľom tá istá právnická osoba. Zároveň by uzatvorením dohody  y v prípadoch, ak je 
dlžník a zákon č. 292/2014 Z. z. ani zákon č. 528/2008 Z. z. postup uzatvárania dohody pri dohode o splátkach musí byť 
naplnená zákonná podmienka, že v prípade zaplatenia celého dlhu prijímateľom by sa zhoršili jeho ekonomické alebo 
sociálne pomery a rovnako v prípade dohody o odklade plnenia je na jej uzatvorenie potrebné naplniť podmienku, podľa 
ktorej by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.  

5. Vo vzťahu k prípadným úrokom – pri realizácii dohody o odklade plnenia alebo dohody o splátkach môžu vzniknúť 2 druhy 
úrokov: 

- úroky z omeškania vzniknuté z dôvodu porušenia danej dohody, tzn. z dôvodu nezaplatenia dlhu riadne a včas v súlade 
s podmienkami tejto dohody alebo 

- úroky vzťahujúce sa na príjemcov štátnej pomoci. V prípade prijímateľov, na ktorých sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci 
sa uplatní len tento druh úrokov, tzn., kumulácia oboch druhov úrokov v rámci jednej dohody nie je možná. 
V taktom prípade je potrebné z uzatváranej dohody vypustiť ustanovenia o úrokoch vzniknutých z dôvodu neplnenia 
dohody.   

Komentár od [MF SR1]: Koordinátorom štátnej pomoci, je 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; v prípade potreby 
usmernenia k týmto otázkam je potrebné kontaktovať PMÚ 
(www.statnapomoc.sk) 

mailto:co@mfsr.sk
http://www.statnapomoc.sk/
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II. Postup riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pri uzatváraní dohody o 
splátkach platný pre PO 2014 - 2020 

Ak prijímateľ požiada riadiaci orgán / sprostredkovateľským orgán o uzatvorenie dohody o splátkach, riadiaci orgán / 
sprostredkovateľským orgán vytvorí v ITMS2014+ návrh splátkového kalendára. Po schválení návrhu splátkového kalendára zo 
strany riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu aj dlžníka, riadiaci orgán / sprostredkovateľským orgán aktualizuje 
dátum splatnosti pohľadávky v ITMS2014+ a následne v ITMS2014+ schváli splátkový kalendár. 

 

III. Postup riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pri 
uzatváraní dohody o splátkach platný pre PO 2007 - 2013 

Ak prijímateľ požiada riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán o uzatvorenie dohody o splátkach, s cieľom zabezpečiť správnu 
evidenciu, účtovanie a konsolidáciu pohľadávok postupujú riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka 
a certifikačný orgán v zmysle nižšie uvedeného postupu: 

1) Spracovanie návrhu režimu splátkového kalendára z účtovného systému ISUF 
 

a) V prípade žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov bez dopadu na rozpočet EÚ (pre výdavky neschválené 
v súhrnnej žiadosti o platbu), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán pred uzavretím splátkového kalendára vyplní 
tabuľku č. 1 a vyžiada e-mailom návrh splátkového kalendára z ISUF od účtovníka platobnej jednotky, ktorý ho 
poskytne bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu 
prostredníctvom e-mailu;  

b) V prípade žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov s dopadom na rozpočet EÚ (pre výdavky schválené v súhrnnej 
žiadosti o platbu), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán pred uzavretím splátkového kalendára vyplní tabuľku č. 1 
a vyžiada e-mailom návrh splátkového kalendára z ISUF od účtovníka platobnej jednotky a súčasne od účtovníka 
certifikačného orgánu, ktorí ho poskytnú bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, riadiacemu orgánu / 
sprostredkovateľskému orgánu prostredníctvom e-mailu.  

2) Schválenie a uzatvorenie splátkového kalendára riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom 

a) Po schválení a uzatvorení dohody o splátkach, ktorej súčasťou je splátkový kalendár, riadiaci orgán / 
sprostredkovateľský orgán zasiela bezodkladne e-mailom naskenovanú podpísanú dohodu o splátkach účtovníkovi 
platobnej jednotky a v prípade žiadosti o vrátenie finančného príspevku s dopadom na rozpočet EÚ aj 
účtovníkovi certifikačného orgánu. 

b) Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán zabezpečí archiváciu elektronickej verzie podpísanej dohody o  splátkovom 
kalendári v ITMS, v module „Nezrovnalosti“.  

c) Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán prostredníctvom aktualizácie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 
bezodkladne aktualizuje splatnosť danej pohľadávky v ITMS podľa dátumu splatnosti poslednej splátky z návrhu 
splátkového kalendára z ISUF, pričom zmena splatnosti v ITMS je nevyhnutným predpokladom na zaúčtovanie 
jednotlivých splátok v ISUF. 

 

Tabuľka č. 1  

KÓD ŽoVFP 
NEUHRADENÁ 
SUMA ŽoVFP 
(ZDROJ ŠR) 

NEUHRADENÁ 
SUMA ŽoVFP 
(ZDROJ EÚ) 

DÁTUM 
PRVEJ 

SPLÁTKY 

PERIODICITA 
SPLÁCANIA 

POČET 
SPLÁTOK 

            

Vysvetlivky: 

Stĺpce "Neuhradená suma ŽoVFP" – uviesť zostatok žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorý má prijímateľ uhradiť 
formou splácania v rozdelení podľa zdrojov 
Stĺpec "Dátum prvej splátky" – uviesť dátum, ku ktorému je prvá splátka splatná/ zročná 
Stĺpec "Periodicita splácania" – uviesť "mesačne" / "štvrťročne" / "polročne" / "ročne" 
Stĺpec "Počet splátok" – uviesť počet splátok, ktorý vychádza z dĺžky obdobia a periodicity splácania, napr. pri uzatvorení 
3 ročného splátkového kalendára pri štvrťročných splátkach je počet splátok 12 
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IV. Vzorový návrh dohody o splátkach 

 

DOHODA O SPLÁTKACH 

 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a § 45 a § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dohoda“) 

 

Číslo dohody: DOS/ ITMS kód projektu/ poradové číslo DOS 

 
TÁTO DOHODA je uzatvorená medzi: 

1. STRANY DOHODY 

 
1.1. Veriteľ 

názov:   
sídlo:  
IČO:   
DIČ:   
konajúci   

 
v zastúpení 

názov: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
konajúci: 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa ....   
 
(ďalej aj ako „Veriteľ“ alebo „Poskytovateľ“)  

 
 
1.2. Dlžník 

názov: 
sídlo: 
zapísaný v: 
IČO:   
DIČ:   
IBAN:    
BIC:              
konajúci:   
 
(ďalej aj ako „Dlžník“ alebo Prijímateľ“) 

 
(ďalej spoločne aj ako „Strany dohody“) 

 

Komentár od [MF SR2]: Uvedie sa v prípade, ak dohodu 
podpisuje SO v mene RO.  
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2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Strany dohody uzatvorili dňa (DD.MM.RRRR) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
č. ……………..… (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“, nenávratný finančný príspevok ďalej v texte tejto 
dohody len „NFP“) za účelom realizácie aktivít projektu. 

Názov projektu:     ……………..… 
Kód ITMS:    ……………..… 
Miesto realizácie projektu:   ……………..… 

2.2 Na základe zisteného porušenia legislatívy EÚ / SR / zmluvných podmienok ...... a súvisiacej 
zdokumentovanej nezrovnalosti č. ……………..… vznikol Veriteľovi nárok na vrátenie príspevku vo výške 
……………EUR (slovom: …………………………………………………..…) (ďalej aj „dlh“) poskytnutého na 
financovanie projektu od Dlžníka, k čomu Veriteľ Dlžníka vyzval dňa (DD.MM.RRRR) žiadosťou o vrátenie 
finančných prostriedkov č. ..... . 

2.3 Vzhľadom na to, že: 

 Prijímateľ na základe odôvodnenej písomnej žiadosti zo dňa (DD.MM.RRRR), ktorá bola 
Poskytovateľovi doručená dňa (DD.MM.RRRR) v súlade s § 45 a § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. z.“) 
požiadal Poskytovateľa o uzatvorenie dohody o splátkach, 

 Prijímateľ požiadal o splátkový kalendár na dobu nie dlhšiu ako tri roky odo dňa nasledujúceho po 
uplynutí lehoty uvedenej v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. ......, 

 Prijímateľ nemôže vrátiť dlh, resp. jeho časť riadne a včas, keďže by sa mu zaplatením celého 
dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery, 

 Prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky dňa 
(DD.MM.RRRR); osvedčená kópia notárskej zápisnice predstavuje prílohu č. 1 k tejto dohode 
a súčasne 

 Prijímateľ súhlasí s vykonateľnosťou dohody, čím boli naplnené predpoklady v zmysle § 45 
zákona č. 292/2014 Z. z. pre uzatvorenie dohody o splátkach medzi Prijímateľom 
a Poskytovateľom za účelom vysporiadania finančných vzťahov. 

boli naplnené predpoklady v zmysle § 45 zákona č. 292/2014 Z. z. pre uzatvorenie dohody o splátkach medzi 
Prijímateľom a Poskytovateľom za účelom vysporiadania finančných vzťahov. 

. 

3. PREDMET DOHODY 

3.1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto dohode je Dlžník povinný splatiť svoj 
peňažný záväzok voči Veriteľovi, špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.2, a to splátkach a na uvedené účty 
nasledovne: 

 
 Zdroj EÚ (€) Zdroj ŠR (€) Zdroj Pro-rata (€) 

Variabilný symbol: 
(z pohľadávkového dokladu 
generovaného ITMS 2014+) 
 

číslo účtu na úhradu 
v tvare IBAN: 

číslo účtu na 
úhradu v tvare 
IBAN: 

číslo účtu na úhradu 
v tvare IBAN: 

1. splátka xx.xx.xxxx    

2. splátka xx.xx.xxxx    

3. splátka xx.xx.xxxx    

4. splátka xx.xx.xxxx    

5. splátka xx.xx.xxxx    

6. splátka xx.xx.xxxx    

7. splátka xx.xx.xxxx    

Komentár od [MF SR3]: Potrebné uviesť o aké porušenie ide 
a v prípade ak nedošlo k porušeniu, uviesť dôvod vrátenia (napr. 
vysporiadanie príjmu z projektu) 

Komentár od [MF SR4]: Ak  je to relevantné, uvedú sa údaje 
o identifikácii nezrovnalosti. Ak sa správa o NZR nevypracováva, 
text sa vypustí. 

Komentár od [MF SR5]: V zmysle § 60 ods. 1 písm. a) alebo 
b) zákona č. 292/2014 Z. z. sa umožňujú splátky až na 5 rokov – 
zohľadní sa v texte dohody. 

Komentár od [MF SR6]: Neuplatňuje sa pri štátnej 
rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie, alebo 
štátneho fondu.  

Komentár od [MF SR7]: Potrebné uviesť za účelom 
automatického párovania úhrady 

Komentár od [MF SR8]: Uvedie sa len v prípade potreby 
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Splátka 
úroku 

xx.xx.xxxx 

 Spolu 
ERDF/KF/ESF/ENRF 

Spolu ŠR Spolu Pro-rata 

    

Suma na vrátenie: Xxxx,xx € + úrok z omeškania 

3.2. Dlžník je oprávnený splniť svoj záväzok voči Veriteľovi aj v  skoršom termíne, ako je dohodnuté v čl. 3 ods. 
3.1 tejto dohody. Dlžník je povinný po úhrade každej mimoriadnej splátky bezodkladne informovať Veriteľa 
o výške uhradenej mimoriadnej splátky a súčasne písomne požiadať Veriteľa o aktualizáciu splátkového 
kalendára uvedeného v ods. 3.1 tohto článku dohody. 

3.3. V prípade zmeny účtu je Veriteľ povinný o tejto skutočnosti Dlžníka vopred včas písomne informovať.  

 

4. PORUŠENIE DOHODY A ÚROKY 

4.1. Dlžník berie na vedomie, že ak nezaplatí niektorú zo splátok riadne a včas, stane sa splatným celý dlh 
a veriteľ môže žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky aj pred splatnosťou 
nasledujúcich splátok.  

4.2. Nezaplatenie niektorej zo splátok riadne a včas alebo nezaplatenie celého dlhu riadne a včas podľa tejto 
dohody sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

4.3. Ak Dlžník nezaplatí dlh riadne a včas v súlade s touto dohodou, veriteľ je na základe notárskej zápisnice 
špecifikovanej v čl. 2 ods. 2.3 tejto dohody oprávnený vymáhať dlh ako aj úroky z omeškania vzniknuté z 
dôvodu porušenia tejto dohody v exekučnom konaní podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v  znení neskorších 
predpisov. 

4.4. V prípade prijímateľov, na ktorých sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, Veriteľ v zmysle § 45 zákona ods. 6 
č. 292/2014 Z. z uplatňuje a účtuje vždy len úroky vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou 
platnej v deň uzatvorenia dohody o splátkach. Za príslušnú sadzbu určenú Európskou komisiou sa považuje 
úroková sadzba na úrovni referenčnej sadzby v zmysle oznámenia Európskej komisie o revízii spôsobu 
stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/02). Úroky podľa tohto odseku sa začínajú 
počítať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynie pôvodná lehota splatnosti uvedená v žiadosti 
o vrátenie finančných prostriedkov č. ..... . Základ na výpočet úrokov predstavuje nesplatená časť dlhu, 
pričom sa využíva zložené úročenie. 

4.5. Vzhľadom na to, že Dlžník nepredložil Veriteľovi zaradenie subjektu do ratingovej kategórie a úroveň 
kolateralizácie podľa čl. 4 ods. 4.4 tejto dohody, Dlžník akceptuje výšku marže na výpočet sadzby úrokov 
podľa čl. 4, ods. 4.4 tejto dohody v hodnote 1 000 bázických bodov a Veriteľ uplatní pri určení výšky úrokov 
podľa čl. 4 ods. 4.4 tejto dohody zaradenie Dlžníka do ratingovej kategórie – zlý/finančné ťažkosti (CCC a 
nižšie) a hodnotu kolateralizácie – nízka. 

4.6. V prípade povinnosti úhrady dlhu podľa čl. 4 ods. 4.3 tejto dohody sa Veriteľ zaväzuje do piatich pracovných 
dní od úhrady celého dlhu podľa čl. 3 vypočítať a písomne informovať Dlžníka o konečnej výške úrokov účte, 
na ktorý má Dlžník uhradiť predmetné úroky a Dlžník sa zaväzuje do piatich pracovných dní od dátumu 
doručenia tohto oznámenia predmetné úroky uhradiť. O túto sumu bude zároveň aktualizovaná nezrovnalosť 
uvedená v čl. 2 ods. 2.2 tejto dohody.  

4.7. Za moment úhrady splátok vrátane úrokov sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účty 
uvedené v čl. 3 ods. 3.1. Ak deň úhrady je dňom pracovného pokoja alebo štátnym sviatkom, za deň úhrady 
sa považuje pracovný deň, ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja, resp. štátneho sviatku. 

Komentár od [MF SR9]: Uvedie sa v prípade ak je prijímateľ  
aj príjemcom štátnej pomoci. V opačnom prípade sa text vypustí. 

Komentár od [MF SR10]: Nehodiace sa prečiarknuť. 

Komentár od [MF SR11]: Uvedené sa ponechá len v prípade, 
ak sa vyžaduje spísanie notárskej zápisnice, a teda len vtedy, ak je 
prijímateľom subjekt odlišný od štátnej rozpočtovej organizácie, 
štátnej príspevkovej organizácie, alebo štátneho fondu 

Komentár od [MF SR12]: Koordinátorom štátnej pomoci, je 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; v prípade potreby 
usmernenia k týmto otázkam je potrebné kontaktovať PMÚ 
(www.statnapomoc.sk) 

Komentár od [MF SR13]: Tento odsek sa vypustí, ak dlžník 
predložil Veriteľovi zaradenie do ratingovej kategórie a úroveň 
kolateralizácie 

http://www.statnapomoc.sk/
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5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia Veriteľom v súlade s čl. 5 ods. 5.7 tejto dohody.  

5.2. Veriteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody vložiť elektronickú 
verziu schválenej dohody o splátkach (vrátane príloh) do systému ITMS, a to formou prílohy k žiadosti 
o vrátenie finančných prostriedkov. 

5.3. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi 
SR alebo EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto dohody. Veriteľ a Dlžník sa v takom prípade zaväzujú 
bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie dohody novým platným ustanovením tak, 
aby zostal zachovaný účel a obsah jednotlivých ustanovení tejto dohody.  

5.4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Veriteľ a 
Dlžník povinní prednostne riešiť najmä v zmysle relevantných zákonov, vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. Ak sa vzájomné spory strán tejto dohody vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa dohody alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Veriteľ a Dlžník sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 
vzniknuté z dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 
príslušnom súde podľa právneho poriadku SR. 

5.5. Táto dohoda je vyhotovená v ......... rovnopisoch, pričom po podpise dohody dostane Dlžník  
jeden rovnopis a ....... rovnopisy dostane Veriteľ. 

5.6. Veriteľ a dlžník vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu  
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vyjadrené písomne v tejto dohode sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

5.7. Strany dohody výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Strany dohody sa dohodli, že prvé zverejnenie 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Veriteľ. Ak dohoda nie je zverejnená 
v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa podpisu návrhu dohody oboma stranami dohody, 
Dlžník je oprávnený zverejniť dohodu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Dlžník zverejní 
zmluvu na svojom webovom sídle, alebo podá návrh na zverejnenie dohody v Obchodnom vestníku (postup 
podľa § 5a ods. 8 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov), je povinný o podaní návrhu 
bezodkladne informovať Veriteľa. Strany dohody sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dohody 
a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dohoda zverejnená viacerými spôsobmi, 
rozhodujúce je prvé zverejnenie dohody.  

 

Za Veriteľa v Bratislave, dňa ……………………….. 

 

Podpis: ....................................... 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu Veriteľa / osoby oprávnenej konať v mene Veriteľa 

 

Za Dlžníka v ......................…………….., dňa ……………………….. 

 

Podpis: ....................................... 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu Dlžníka / osoby oprávnenej konať v mene Dlžníka 

 
Príloha: 1. Osvedčená kópia notárskej zápisnice Komentár od [MF SR14]: Ak sa neuplatňuje, text sa vypustí 
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V. Vzorový návrh dohody o odklade plnenia 

 

DOHODA O ODKLADE PLNENIA 

 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 
45 a § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dohoda“) 

 

Číslo DOOP/ ITMS kód projektu/ poradové číslo DOOP 

 
TÁTO DOHODA je uzatvorená medzi: 

1. STRANY DOHODY 

 
1.1. Veriteľ 

názov:   
sídlo:  
IČO:   
DIČ:   
konajúci   

 
v zastúpení 

názov: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
konajúci: 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa ....   
 
(ďalej aj ako „Veriteľ“ alebo „Poskytovateľ“)  

 
 
1.2. Dlžník 

názov: 
sídlo: 
zapísaný v: 
IČO:   
DIČ:   
IBAN:    
BIC:              
konajúci:   
 
(ďalej aj ako „Dlžník“ alebo Prijímateľ“) 

 
(ďalej spoločne aj ako „Strany dohody“) 

 

Komentár od [MF SR15]: Uvedie sa v prípade, ak dohodu 
podpisuje SO v mene RO.  
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2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Strany dohody uzatvorili dňa (DD.MM.RRRR) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
č. ……………..… (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“, nenávratný finančný príspevok ďalej v texte tejto 
dohody len „NFP“) za účelom realizácie aktivít projektu. 

Názov projektu:     ……………..… 
Kód ITMS:    ……………..… 
Miesto realizácie projektu:   ……………..… 

2.2 Na základe zisteného porušenia legislatívy EÚ/ SR/ zmluvných podmienok ...... a súvisiacej 
zdokumentovanej nezrovnalosti č. ……………..… vznikol Veriteľovi nárok na vrátenie príspevku vo výške 
……………EUR (slovom: …………………………………………………..…) (ďalej aj „dlh“) poskytnutého na 
financovanie projektu od Dlžníka, k čomu Veriteľ Dlžníka vyzval dňa (DD.MM.RRRR) žiadosťou o vrátenie 
finančných prostriedkov č. ... . 

2.3 Vzhľadom na to, že: 

 Prijímateľ na základe odôvodnenej písomnej žiadosti zo dňa (DD.MM.RRRR), ktorá bola 
Poskytovateľovi doručená dňa (DD.MM.RRRR), v súlade s § 45 a § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. z.“), 
požiadal Poskytovateľa o uzatvorenie dohody o odklade plnenia, 

 Prijímateľ požiadal o odklad plnenia na dobu nie dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po 
uplynutí lehoty uvedenej v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. ......, 

 Prijímateľ nemôže vrátiť NFP, resp. jeho časť riadne a včas, keďže by sa mu zaplatením celého 
dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery, 

 Prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky dňa 
(DD.MM.RRRR); osvedčená kópia notárskej zápisnice predstavuje prílohu č. 1 k tejto dohode 
a súčasne 

 Prijímateľ súhlasí s vykonateľnosťou dohody, čím boli naplnené predpoklady v zmysle § 45 
zákona č. 292/2014 Z. z. pre uzatvorenie dohody o odklade plnenia medzi Prijímateľom 
a Poskytovateľom za účelom vysporiadania finančných vzťahov. 

 

3. PREDMET DOHODY 

3.1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto dohode sa Dlžník zaväzuje splniť svoj 
peňažný záväzok voči Veriteľovi, špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.2 tejto dohody, a to najneskôr do........ Dlžník je 
oprávnený splniť svoj záväzok voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je dohodnuté v predchádzajúcej 
vete. 

3.2. Dlžník sa zaväzuje splatiť svoj dlh v zmysle čl. 3 ods. 3.1 tejto dohody na účet IBAN ............................... 
V prípade zmeny účtu je Veriteľ povinný o tejto skutočnosti Dlžníka vopred včas písomne informovať.  

3.3. Dlh sa považuje za uhradený dňom pripísania všetkých finančných prostriedkov uvedených v čl. 2 ods. 2.2 
tejto dohody na účet Veriteľa uvedený v čl. 3 ods. 3.2 tejto dohody. Ak deň úhrady je dňom pracovného 
pokoja alebo štátnym sviatkom, za deň úhrady sa považuje pracovný deň, ktorý nasleduje po dni pracovného 
pokoja, resp. štátneho sviatku. 

 

4. PORUŠENIE DOHODY A ÚROKY 

4.1. Ak Dlžník nezaplatí dlh v súlade s touto dohodou, veriteľ je na základe notárskej zápisnice špecifikovanej 
v čl. 2 ods. 2.3 tejto dohody, oprávnený vymáhať dlh ako aj úroky z omeškania v exekučnom konaní podľa 
zákona č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 

Komentár od [MF SR16]: Potrebné uviesť o aké porušenie 
ide. 

Komentár od [MF SR17]: Ak  je to relevantné, uvedú sa údaje 
o identifikácii nezrovnalosti, ak sa správa o NZR nevypracováva, 
text sa vypustí. 

Komentár od [MF SR18]: V zmysle § 60 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 292/2014 Z. z. sa umožňuje odklad plnenia až na 3 roky – 
zohľadní sa v texte dohody. 

Komentár od [MF SR19]: Neuplatňuje sa pri štátnych 
rozpočtových organizáciách štátnych príspevkových organizáciách 
alebo štátnom fonde. Celý návrh dohody je nastavený na subjekty 
mimo štátnych rozpočtových organizácii. 

Komentár od [MF SR20]: Splatnosť je možné dohodou 
o doklade plnenie odložiť max o rok (resp. na 3 roky podľa § 60 
zákona č. 292/2014) od lehoty vrátenie určenej v ŽoV.  

Komentár od [MF SR21]: V prípade potreby vrátenia 
prostriedkov na rôzne účty (podľa zdrojov EÚ, resp. ŠR) doplní sa 
viacero číslo účtov aj s rozdelením na sumy v príslušnom pomere. 

Komentár od [MF SR22]: Uvedené sa ponechá len v prípade, 
ak sa vyžaduje spísanie notárskej zápisnice, a teda len vtedy, ak je 
prijímateľom subjekt odlišný od štátnej rozpočtovej organizácie, 
štátnej príspevkovej organizácie, alebo štátneho fondu 
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4.2. Nezaplatenie dlhu riadne a včas podľa tejto dohody sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 
ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4.3. V prípade prijímateľov, na ktorých sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, Veriteľ v zmysle § 45 zákona ods. 6 
č. 292/2014 Z. z uplatňuje a účtuje vždy len úroky vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou 
platnej v deň uzatvorenia dohody o odklade plnenia. Za príslušnú sadzbu určenú Európskou komisiou sa 
považuje úroková sadzba na úrovni referenčnej sadzby v zmysle oznámenia Európskej komisie o revízii 
spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/02). Úroky podľa tohto odseku sa 
začínajú počítať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynie pôvodná lehota splatnosti uvedená v žiadosti 
o vrátenie finančných prostriedkov č. ... . Základ na výpočet úrokov predstavuje nesplatená časť dlhu. 

4.4. Vzhľadom na to, že Dlžník nepredložil Veriteľovi zaradenie subjektu do ratingovej kategórie a úroveň 
kolateralizácie podľa čl. 4 ods. 4.3 tejto dohody, Dlžník akceptuje výšku marže na výpočet sadzby v hodnote 
1 000 bázických bodov a Veriteľ uplatní pri určení výšky úrokov podľa čl. 4 ods. 4.3 tejto dohody zaradenie 
Dlžníka do ratingovej kategórie – zlý/finančné ťažkosti (CCC a nižšie) a hodnotu kolateralizácie – nízka. 

4.5. V prípade povinnosti úhrady dlhu podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto dohody sa Veriteľ zaväzuje do piatich pracovných 
dní od úhrady dlhu vypočítať a písomne informovať Dlžníka o konečnej výške úrokov a účte, na ktoré má 
Dlžník uhradiť predmetné úroky a Dlžník sa zaväzuje do piatich pracovných dní od dátumu doručenia tohto 
oznámenia predmetné úroky uhradiť. O túto sumu bude zároveň aktualizovaná nezrovnalosť uvedená v čl. 2 
ods. 2.2 tejto dohody.  

4.6. Za moment úhrady dlhu vrátane úrokov sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet uvedený 
v čl. 3 ods. 3.2. Ak deň úhrady je dňom pracovného pokoja alebo štátnym sviatkom, za deň úhrady sa 
považuje pracovný deň, ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja, resp. štátneho sviatku.  

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia Veriteľom v súlade s čl. 5 ods. 5.7 tejto dohody.  

5.2. Veriteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody vložiť elektronickú 
verziu schválenej dohody o odklade plnenia (vrátane príloh) do systému ITMS, a to formou prílohy k žiadosti 
o vrátenie finančných prostriedkov. Veriteľ je zároveň povinný do troch pracovných dní zmeniť dátum 
splatnosti na žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v systéme ITMS podľa dohody o odklade plnenia. 

5.3. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi 
SR alebo EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto dohody. Veriteľ a Dlžník sa v takom prípade zaväzujú 
bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie dohody novým platným ustanovením tak, 
aby zostal zachovaný účel a obsah jednotlivých ustanovení tejto dohody. 

5.4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Veriteľ 
a dlžník povinní prednostne riešiť najmä v zmysle relevantných zákonov, vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. Ak sa vzájomné spory strán tejto dohody vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa dohody alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Veriteľ a Dlžník sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 
vzniknuté z dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 
príslušnom súde podľa právneho poriadku SR. 

5.5. Táto dohoda je vyhotovená v ....... rovnopisoch, pričom po podpise dohody dostane Dlžník  
jeden rovnopis a ...... rovnopisy dostane Veriteľ. 

5.6. Veriteľ a dlžník vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu  
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vyjadrené písomne v tejto dohode sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

5.7. Strany dohody výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Strany dohody sa dohodli, že prvé zverejnenie 

Komentár od [MF SR23]: Koordinátorom štátnej pomoci, je 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; v prípade potreby 
usmernenia k týmto otázkam je potrebné kontaktovať PMÚ 
(www.statnapomoc.sk) 

Komentár od [MF SR24]: Tento odsek sa vypustí, ak dlžník 
predložil Veriteľovi zaradenie do ratingovej kategórie a úroveň 
kolateralizácie 

http://www.statnapomoc.sk/
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v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Veriteľ. Ak dohoda nie je zverejnená 
v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa podpisu návrhu dohody oboma stranami dohody, 
Dlžník je oprávnený zverejniť dohodu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Dlžník zverejní 
zmluvu na svojom webovom sídle, alebo podá návrh na zverejnenie dohody v Obchodnom vestníku (postup 
podľa § 5a ods. 8 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov), je povinný o podaní návrhu 
bezodkladne informovať Veriteľa. Strany dohody sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dohody 
a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dohoda zverejnená viacerými spôsobmi, 
rozhodujúce je prvé zverejnenie dohody.  

 

Za Veriteľa v Bratislave, dňa ……………………….. 

 

 

Podpis: ....................................... 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu Veriteľa / osoby oprávnenej konať v mene Veriteľa 

 

 

Za Dlžníka v ......................…………….., dňa ……………………….. 

 

 

Podpis: ....................................... 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu Dlžníka / osoby oprávnenej konať v mene Dlžníka 

 

 
Príloha: 1. Osvedčená kópia notárskej zápisnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentár od [MF SR25]: Ak sa neuplatňuje, text sa vypustí 
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VI. Zmeny v dohode o splátkach a dohode o odklade plnenia podľa zákona č. 120/2020 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. 
 

I. Všeobecne k novej zákonnej úprave 
 

Zákon č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zaviedol do citovaných zákonov nové ustanovenia § 
60, resp. § 46ah, ktoré reagujú na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19. Nové ustanovenia menia 
niektoré pravidlá uzatvárania dohôd o splátkach a dohôd o odklade plnenia.   
 
Na účely odstránenia administratívnych prekážok počas mimoriadnej situácie sa zo zákona vypustilo 
obmedzenie podľa § 45 ods. 4 na uzatvorenie dohody v rámci lehoty na vrátenie nenávratného finančného 
príspevku alebo jeho časti, resp. v rámci 60-dňovej lehoty od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
vydaného podľa § 41 alebo 41a.  
 

a. Nové dohody – § 60 ods. 1 (§ 46ah ods. 1) 
Novelou sa ustanovila možnosť uzatvorenia dohôd o splátkach a dohôd o odklade plnenia na dlhšiu 
dobu ako doteraz (3 roky pre dohodu o splátkach predĺžené na 5 rokov a 1 rok pre dohodu 
o odklade plnenia predĺžený na 3 roky). Zároveň sa zaviedla možnosť kombinácie odkladu 
a splátok, tzn. odklad na dva roky a následne trojročné splácanie. Ustanovené doby sú 
maximálnymi dobami, tzn. je na dohode veriteľa a dlžníka, ak chcú uzavrieť niektorú z dohôd na 
kratšie obdobie. Všetky ďalšie náležitosti a podmienky uzatvárania dohôd podľa § 45 (s výnimkou § 
45 ods. 4) zostávajú zachované a musia byť splnené. Vzorové dohody o splátkach, resp. odklade 
plnenia podľa čl. IV a V tohto usmernenia zostávajú zachované s drobnými úpravami vyplývajúcimi 
z doplnenia § 60 (resp. 46ah) do zákona a s možnosťou uzavrieť dohody na dlhšiu dobu.  

 
b. Existujúce dohody – § 60 ods. 2 až 6 (§ 46ah ods. 2 až 6)  
V odseku 2 nového ustanovenia sa zavádza možnosť predĺženia dohôd uzatvorených pred 
mimoriadnou situáciou spojenou s COVID-19. Podmienkami predĺženia je písomná žiadosť zo 
strany prijímateľa v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), v ktorej zároveň prijímateľ 
uvedie dobu, o ktorú chce existujúcu dohodu predĺžiť v rámci maximálnej doby podľa odseku 2. Ak 
tak neurobí, poskytovateľ ho vyzve na doplnenie žiadosti a udelí mu na to primeranú lehotu. 
Z dôvodu eliminácie neúmernej administratívnej záťaže sa možnosť predĺženia podľa odseku 2 
obmedzuje na jednu zmenu.  

 
Celková doba dohôd vrátane predĺženia podľa odseku 2 sa počíta od pôvodného začiatku plynutia 
splátok, resp. odkladu plnenia, tzn. lehoty podľa pôvodnej dohody ako aj dodatku sa spočítavajú. 
Zmena dohody v zmysle odseku 2 je možná len pri dohodách, ktoré v čase vykonania tejto zmeny 
trvajú. Vzorové znenie dodatku k existujúcim dohodám je upravené v kapitole VII. a VIII tohto 
usmernenia.  

 
V prípade, ak sa prijímateľ dostane do omeškania s plnením dohody o splátkach alebo dohody o 
odklade plnenia, ktorá bola uzatvorená pred mimoriadnou situáciou, prijímateľ a poskytovateľ môžu 
postupovať podľa odseku 2 až 4 s výnimkou, že nie je možné splátky, resp. plnenie predĺžiť 
dodatkom, ale je potrebné uzatvoriť novú dohodu, keďže skutočnosťou omeškania sa celý dlh stal 
splatným. Ustanovenie odseku 4 sa použije primerane v tom zmysle, že sa nespočítavajú lehoty v 
rámci jednej dohody zmenenej dodatkom, ale spočítavajú sa lehoty pôvodnej a novej dohody.  

 
Ak sa prijímateľ dostane do omeškania s plnením dohody a uzavrie s poskytovateľom novú dohodu 
podľa odseku 5, poskytovateľ nebude prijímateľovi účtovať úroky (poplatok) z omeškania pôvodnej 
dohody.  
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Vo vzťahu k notárskej zápisnici platí, že ak sa uzatvára dodatok v zmysle novelizovaných 
ustanovení, nie je potrebné nové uznanie dlhu formou notárskej zápisnice.  

 
 

II. Postup riadiaceho orgánu pri uzatváraní novej, resp. predĺžení existujúcej dohody o splátkach  
v ITMS 

 
a. Pre programové obdobie 2014 – 2020 je postup nasledovný: 

1. Zneplatnenie existujúceho splátkového kalendára v ITMS2014+ (RO); 
2. Vytvorenie návrhu nového splátkového kalendára v ITMS2014+, schválenie splátkového 

kalendára v ITMS2014+ a odoslanie do ISUF (RO); 
3. Uloženie dohody/dodatku v rámci Spisu pohľadávkového dokladu v ITMS2014+ (RO). 

 
b. Pre programové obdobie 2007 – 2013 je potrebné dodatok k dohode o splátkach priložiť 

ako prílohu k samotnej NZR pričom je zároveň potrebné vykonať: 
1. Zneplatnenie existujúceho splátkového kalendára v ISUF (účtovník CO a PJ); 
2. Aktualizáciu dátumu splatnosti žiadosti o vrátenie v ITMS, uzatvorenie aktualizácie žiadosti 

o vrátenie (RO); 
3. Vytvorenie a zaúčtovanie nového splátkového kalendára v ISUF (účtovník CO a PJ). 
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VII. Vzorový návrh dodatku k dohode o splátkach podľa zákona č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 292/2014 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z.  
 
 

DODATOK Č. .......  

K DOHODE O SPLÁTKACH  

 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a § 45 a § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dodatok“ alebo 
„dohoda“) 

 

Číslo dohody: DOS/ ITMS kód projektu/ poradové číslo DOS 

 
TÁTO DOHODA je uzatvorená medzi: 

1. STRANY DOHODY 

 
1.1. Veriteľ 

názov:   
sídlo:  
IČO:   
DIČ:   
konajúci   

 
v zastúpení 

názov: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
konajúci: 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa ....   
 
(ďalej aj ako „Veriteľ“ alebo „Poskytovateľ“)  

 
 
1.2. Dlžník 

názov: 
sídlo: 
zapísaný v: 
IČO:   
DIČ:   
IBAN:    
BIC:              
konajúci:   
 
(ďalej aj ako „Dlžník“ alebo Prijímateľ“) 

 
(ďalej spoločne aj ako „Strany dohody“) 

Komentár od [MF SR26]: Uvedie sa v prípade, ak dohodu 
podpisuje SO v mene RO.  
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2. PREAMBULA 

 Strany dohody medzi sebou uzatvorili dňa ..... dohodu o splátkach; 

 V nadväznosti na prijatie zákona č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. 
z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. 
z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
predpisov sa z dôvodu znižovania dopadov ochorenia COVID-19 zmenili niektoré pravidlá 
a podmienky dohôd o splátkach alebo dohôd o odklade plnenia uzatvorených podľa § 45 zákona č. 
292/2014. Z. z.; 

 Strany dohody využívajú možnosti dané § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. a uzatvárajú tento dodatok 
k dohode o splátkach zo dňa ........, ktorým menia a upravujú splátkový kalendár pôvodnej dohody.  

 

3. PREDMET DODATKU 

3.1. Strany dohody sa dohodli, že dohoda o splátkach sa v čl. 3 ods. 3.1 mení nasledovne: 

„3.1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto dohode je Dlžník povinný splatiť svoj 
peňažný záväzok voči Veriteľovi, špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.2, a to splátkach a na uvedené účty 
nasledovne: 

 
 Zdroj EÚ (€) Zdroj ŠR (€) Zdroj Pro-rata (€) 

Variabilný symbol: 
(z pohľadávkového dokladu 
generovaného ITMS 2014+) 
 

číslo účtu na úhradu 
v tvare IBAN: 

číslo účtu na 
úhradu v tvare 
IBAN: 

číslo účtu na úhradu 
v tvare IBAN: 

1. splátka xx.xx.xxxx    

2. splátka xx.xx.xxxx    

3. splátka xx.xx.xxxx    

4. splátka xx.xx.xxxx    

5. splátka xx.xx.xxxx    

6. splátka xx.xx.xxxx    

7. splátka xx.xx.xxxx    
Splátka 
úroku 

xx.xx.xxxx 

 Spolu 
ERDF/KF/ESF/ENRF 

Spolu ŠR Spolu Pro-rata“ 

    

3.2. Ďalšie ustanovenia dohody ostávajú bezo zmeny. 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Veriteľom v súlade s čl. 4 ods. 4.5 tohto dodatku.  

4.2. Veriteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku vložiť elektronickú 
verziu dodatku do systému ITMS, a to formou prílohy k žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v ......... rovnopisoch, pričom po podpise dohody dostane Dlžník  
jeden rovnopis a ....... rovnopisy dostane Veriteľ. 

4.4. Veriteľ a dlžník vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu  
a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vyjadrené písomne v tomto dodatku sú 

Komentár od [MF SR27]: Potrebné uviesť za účelom 
automatického párovania úhrady 

Komentár od [MF SR28]: Uvedie sa len v prípade potreby 

Komentár od [MF SR29]: Uvedie sa v prípade ak je prijímateľ  
aj príjemcom štátnej pomoci. V opačnom prípade sa text vypustí. 

Komentár od [MF SR30]: Nehodiace sa prečiarknuť. 
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dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dohody a na znak 
súhlasu ho podpísali. 

4.5. Strany dohody výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády SR. Strany dohody sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Veriteľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do 
siedmich dní odo dňa jeho podpisu oboma stranami dohody, Dlžník je oprávnený zverejniť dohodu v súlade 
s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Dlžník zverejní zmluvu na svojom webovom sídle, alebo podá 
návrh na zverejnenie dohody v Obchodnom vestníku (postup podľa § 5a ods. 8 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. 
v znení neskorších predpisov), je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Veriteľa. Strany dohody 
sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jeho 
zverejnení. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.  

 

Za Veriteľa v Bratislave, dňa ……………………….. 

 

Podpis: ....................................... 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu Veriteľa / osoby oprávnenej konať v mene Veriteľa 

 

Za Dlžníka v ......................…………….., dňa ……………………….. 

 

Podpis: ....................................... 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu Dlžníka / osoby oprávnenej konať v mene Dlžníka 
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VIII. Vzorový návrh dodatku k dohode o odklade plnenia podľa zákona č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. 
 

DODATOK Č. .......  

K DOHODE O ODKLADE PLNENIA  

 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a § 45 a § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dodatok“ alebo 
„dohoda“) 

 

Číslo dohody: DOS/ ITMS kód projektu/ poradové číslo DOS 

 
TÁTO DOHODA je uzatvorená medzi: 

1. STRANY DOHODY 

 
1.1. Veriteľ 

názov:   
sídlo:  
IČO:   
DIČ:   
konajúci   

 
v zastúpení 

názov: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
konajúci: 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa ....   
 
(ďalej aj ako „Veriteľ“ alebo „Poskytovateľ“)  

 
 
1.2. Dlžník 

názov: 
sídlo: 
zapísaný v: 
IČO:   
DIČ:   
IBAN:    
BIC:              
konajúci:   
 
(ďalej aj ako „Dlžník“ alebo Prijímateľ“) 

 
(ďalej spoločne aj ako „Strany dohody“) 

 

Komentár od [MF SR31]: Uvedie sa v prípade, ak dohodu 
podpisuje SO v mene RO.  
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2. PREAMBULA 

 Strany dohody medzi sebou uzatvorili dňa ..... dohodu o odklade plnenia; 

 V nadväznosti na prijatie zákona č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. 
z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. 
z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
predpisov sa z dôvodu znižovania dopadov ochorenia COVID-19 zmenili niektoré pravidlá 
a podmienky dohôd o splátkach alebo dohôd o odklade plnenia uzatvorených podľa § 45 zákona č. 
292/2014. Z. z.; 

 Strany dohody využívajú možnosti dané § 60 zákona č. 292/2014 Z. z. a uzatvárajú tento dodatok 
k dohode o odklade plnenia zo dňa ........, ktorým mení odklad plnenia pôvodnej dohody.  

 

3. PREDMET DODATKU 

3.1. Strany dohody sa dohodli, že dohoda o odklade plnenia sa v čl. 3 ods. 3.1 mení nasledovne: 

„3.1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto dohode sa Dlžník zaväzuje splniť svoj 
peňažný záväzok voči Veriteľovi, špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.2 tejto dohody, a to najneskôr do........ Dlžník je 
oprávnený splniť svoj záväzok voči Veriteľovi aj v skoršom termíne, ako je dohodnuté v predchádzajúcej 
vete. 

3.2. Ďalšie ustanovenia dohody ostávajú bezo zmeny. 
 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Veriteľom v súlade s čl. 4 ods. 4.5 tohto dodatku.  

4.2. Veriteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku vložiť elektronickú 
verziu dodatku do systému ITMS, a to formou prílohy k žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v ......... rovnopisoch, pričom po podpise dohody dostane Dlžník  
jeden rovnopis a ....... rovnopisy dostane Veriteľ. 

4.4. Veriteľ a dlžník vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu  
a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vyjadrené písomne v tomto dodatku sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dohody a na znak 
súhlasu ho podpísali. 

4.5. Strany dohody výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády SR. Strany dohody sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Veriteľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do 
siedmich dní odo dňa jeho podpisu oboma stranami dohody, Dlžník je oprávnený zverejniť dohodu v  súlade 
s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Dlžník zverejní zmluvu na svojom webovom sídle, alebo podá 
návrh na zverejnenie dohody v Obchodnom vestníku (postup podľa § 5a ods. 8 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. 
v znení neskorších predpisov), je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Veriteľa. Strany dohody 
sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jeho 
zverejnení. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.  

 

Za Veriteľa v Bratislave, dňa ……………………….. 

 

Podpis: ....................................... 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu Veriteľa / osoby oprávnenej konať v mene Veriteľa 
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Za Dlžníka v ......................…………….., dňa ……………………….. 

 

Podpis: ....................................... 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu Dlžníka / osoby oprávnenej konať v mene Dlžníka 
 


