
Harmonogram realizácie aktivít projektu 

1. Prosím o usmernenie v rámci stanovenia časového harmonogramu jednotlivých aktivít 

projektu výstavby nového komunitného centra: 

a) v prípade hlavnej aktivity napr. projektová dokumentácia, ak zmluva s projektantom bola 

podpísaná napr. 8.8.2014, môžeme toto považovať za začiatok hlavnej aktivity? (za predpokladu 

že verejné obstarávanie na PD si neuplatňujeme).  Je teda komplexný začiatok hlavnej aktivity 

"výstavba komunitného centra" začatý dňom podpisu zmluvy s projektantom? Tým pádom sa 

nám natiahne celkový harmonogram realizácie projektu. Ktorým dňom začína hlavná aktivita 

projektu? Ktorým dňom začína realizácia projektu? 

b) v prípade podporných aktivít: kedy začína podporná aktivita, napr. externý manažment? 

podpisom zmluvy? dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy? alebo po schválení ŽoNFP (keď už 

reálne môže začať externé poradenstvo)? alebo podpisom zmluvy o NFP? alebo samotným 

začatím realizácie stavby? alebo začatím VO na realizáciu stavby? 

Prosím o konkrétne odpovede, akým kľúčom stanoviť začiatok a koniec jednotlivých aktivít, 

priamych alebo nepriamych. 

V zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (vzor zverejnený na 

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty) začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - 

nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to 

kalendárnym dňom:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej 

zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá 

je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, podľa toho, ktorá zo 

skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.  

 

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho 

sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie 

hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám 

a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície 

Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity 

Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP. 

 


