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Usmernenie Poskytovateľa č. 8/OPV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program
Vzdelávanie vydáva v zmysle čl. 8 ods. 7 Prílohy č. 1 zmlúv o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných
zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t.j.
prílohy č. 1 Zmluvy o NFP), ktoré boli uzatvorené s úspešnými žiadateľmi pri nasledujúcich
priamych zadaniach a výzvach v rámci operačného programu Vzdelávanie:
Písomné vyzvania:
OPV/K/RKZ/NP/2008-1
OPV/K/RKZ/NP/2008-2
OPV/K/RKZ/NP/2008-3
OPV/K/RKZ/NP/2008-4
OPV/K/RKZ/NP/2008-5
OPV/K/RKZ/NP/2008-7
OPV/K/RKZ/NP/2009-1
OPV/K/RKZ/NP/2009-3
OPV/K/NP/2010-1
OPV/K/NP/2010-2
OPV/K/NP/2011-1
OPV/K/NP/2012-1

OPV/K/NP/2012-3
OPV/K/NP/2012-5
OPV/K/RKZ/NP/2012-8
OPV/K/NP/2012-9
OPV/K/NP/2012-11
OPV/K/NP/2013-1
OPV/K/NP/2013-2
OPV/K/RKZ/NP/2013-3
OPV/K/NP/2013-4
OPV/K/NP/2013-5
OPV/K/NP/2013-6
OPV/K/NP/2013-7

Výzvy:
Agentúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
OPV-2008/1.1/01-SORO
OPV-2008/4.1/01-SORO
OPV-2008/1.1/02-SORO
OPV-2008/4.1/02-SORO
OPV-2008/1.1/03-SORO
OPV-2008/4.1/03-SORO
OPV-2008/1.1/04-SORO
OPV-2008/4.1/04-SORO
OPV-2009/3.1/01-SORO
OPV-2009/3.2/01-SORO
OPV-2009/1.2/01-SORO
OPV-2009/2.1/01-SORO
OPV-2009/4.2/02-SORO
OPV-2009/1.1/05-SORO
OPV-2009/4.2/01-SORO
OPV-2010/2.1/02-SORO
OPV-2010/4.2/03-SORO

OPV-2010/1.2/02-SORO
OPV-2011/1.1/06-SORO
OPV-2011/3.1/02-SORO
OPV-2011/1.1/07-SORO
OPV-2011/3.1/03-SORO – 1. kolo
OPV-2011/3.1/03-SORO – 2. kolo
OPV-2011/1.2/03-SORO
OPV-2012/4.2/04-SORO
OPV-2012/1.2/04-SORO
OPV-2012/2.1/03-SORO
OPV-2012/1.2/05-SORO
OPV-2012/1.2/06-SORO
OPV-2012/3.1/04-SORO
OPV-2012/1.1/08-SORO
OPV-2013/4.1/05-SORO
OPV-2013/1.2/07-SORO
OPV-2013/2.1/04-SORO
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Ministerstvo zdravotníctva SR
OPV 2008/2.2/02
OPV 2009/2.2/01
OPV 2009/2.2/02
OPV 2008/2.2/03
OPV 2010/2.2/01
OPV 2010/2.2/02
OPV 2011/2.2/01
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Neoddeliteľnou súčasťou Usmernenia Poskytovateľa č. 8 je Príloha č. 1 – Konsolidované
znenie Všeobecných zmluvných podmienok. Usmernenie Poskytovateľa č. 8 je vyhotovené
v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy sú určené pre Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, jeden rovnopis pre Ministerstvo zdravotníctva SR a jeden rovnopis pre
Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.
Usmernenie Poskytovateľa č. 8 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv podľa paragrafu 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a konkludentným prejavom vôle Prijímateľa v zmysle článku 8
ods. 7 Prílohy č. 1 (Všeobecné zmluvné podmienky) Zmluvy o poskytnutí NFP.

Ing. Peter Viglaš
generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
06. marec 2014 v Bratislave
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Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa
v zmysle vyššie uvedeného menia nasledovne:
1. V celej prílohe č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa
symbol „€“ nahrádza nasledovne: „EUR“;
2. Článok 8 odsek 4 sa mení nasledovne: „Žiadosť o zmenu Zmluvy nie je potrebná a to
v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako
3 mesiace. Zmena Zmluvy nie je potrebná ani v prípade zmeny identifikačných a
kontaktných údajov subjektu prijímateľa, ak ide o zmenu, ktorá má za následok zmenu
v subjekte Prijímateľa (zmena názvu, štatutárneho orgánu, bankových účtov). Zmena
Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa
na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. Prijímateľ je povinný
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala skutočnosť uvedená v tomto
odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v tomto odseku sa
určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.“;
3. Článok 10 odsek 13 sa mení nasledovne: „Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania
s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
a) oznamovacej povinnosti;
b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;
d) nedodržania povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, alebo lehoty stanovenej
zmluvou.
Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do
výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP
za každý aj začatý deň omeškania.“;
4. Do článku 10 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie nasledovne: „Sumu
zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi uvedie
Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.“
5. Článok 14 odsek 1 písmeno e) znie nasledovne: „sú podložené účtovnými dokladmi v
zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli
riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné
preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých
Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu.“;
6. Článok 14 odsek 1, písm. k) sa mení nasledovne: „ boli
efektívne, účinne a účelne.“

vynaložené

hospodárne,

7. Článok 15 odsek 1.2 sa mení nasledovne: „V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je
Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený
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v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet
Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu
Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.“
8. Článok 15 odsek 1.4 sa mení nasledovne: „V prípade využitia systému refundácie je
Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre
prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému
zálohových platieb. Číslo tohto účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy
o poskytnutí NFP.“
9. Do článku 15 sa za odsek 1.9 vkladá nový odsek 1.10, ktorý znie nasledovne:
„V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu
je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených
výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky
existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a
úroky.“
10. Článok 15 odseky 2.1, 2.2 a 2.7 sa menia nasledovne:
2.1 „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet,
ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je
vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a)
zmluvy o poskytnutí NFP.
2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až
do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje
aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade
otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ
zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z
tohto účtu.
2.7 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú
byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov
zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu
špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný
účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi
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Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku
Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie
prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické
typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v
Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.“
11. Do článku 15 sa za odsek 2.8 vkladá nový odsek 2.9, ktorý znie nasledovne: „V
prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom projektu je
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov
môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu
Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu
účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania
pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.“
12. Názov článku 15 bod 3 sa mení nasledovne: „Účty iných subjektov verejnej správy s
výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej
pôsobnosti VÚC a obce“
13. Článok 15 odseky 3.1, 3.2 a 2.8 sa menia nasledovne:
3.1 „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu
Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až
do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje
aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade
otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ
zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z
tohto účtu.
3.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické
typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú
byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov
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zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu
špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný
účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi
Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku
Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie
prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické
typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v
Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
14. Do článku 15 sa za odsek 3.9 vkladá nový odsek 3.10, ktorý znie nasledovne: „V
prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov
môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu
Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu.
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu
účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania
pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.“
15. Článok 15 odseky 4.1, 4.2 a 4.9 sa menia nasledovne:
4.1 „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je
vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a)
zmluvy o poskytnutí NFP.
4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až
do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje
aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade
otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ
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zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z
tohto účtu.
4.9

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať
špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky
nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov
zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu
špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný
účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi
Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku
Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie
prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické
typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v
Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

16. Do článku 15 sa za odsek 4.10 vkladá nový odsek 4.11, ktorý znie nasledovne: „V
prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada
oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní
podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v
zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených
výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a
úroky.“
17. Článok 15 odseky 5.1, 5.2 a 5.9 sa menia nasledovne:
5.1 „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ
realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom
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svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a)
zmluvy o poskytnutí NFP.
5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až
do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje
aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade
otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ
zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z
tohto účtu.
5.9

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať
špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky
nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov
zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu
špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný
účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi
Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi
výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku
Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie
prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet
otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických
výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov
vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do
siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické
typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v
Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

18. Do článku 15 sa za odsek 5.10 vkladá nový odsek 5.11, ktorý znie nasledovne: „V
prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada
oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v
zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť
riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených
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výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a
úroky.“
19. Článok 15 odseky 6.1, 6.2 a 6.8 sa menia nasledovne:
6.1 „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený
v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do
rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto
prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie
prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z
ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v
článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je
uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak
zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a
výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte
Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov
(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených
prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov
NFP.
6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až
do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje
aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade
otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ
zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z
tohto účtu.
6.8

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať
špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky
nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov
zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu
špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
-

z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na
iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu
Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom
potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z
osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
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Usmernenie Poskytovateľa č. 8/OPV
-

minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný
účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady
špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške
oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia
predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu
iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov
Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o
NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
20. Článok 15 odseky 7.1, 7.2 a 7.8 sa menia nasledovne:
7.1
a)
V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na
realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:
Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje
úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a)
zmluvy o poskytnutí NFP.
b)

V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na
realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred
použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu
svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov.
Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet ,
z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku
1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
7.2

Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť
až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa
vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí,
Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou
platieb na a z tohto účtu.

7.8

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať
špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto
výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo
iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).
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Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu
špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
-

-

z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na
iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu
Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom
potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis
z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný
účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady
špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených
výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho
mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje
špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie
Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom,
definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi
Projektu.
21. Článok 15 odseky 8.1, 8.2 a 8.8 sa menia nasledovne:
8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na
Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo
účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až
do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje
aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade
otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ
zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z
tohto účtu.
8.8

V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať
špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky
nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov
zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).
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Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu
špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
-

-

z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na
iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu
Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom
potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z
osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej platby;
minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný
účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady
špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške
oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia
predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi
identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické
typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v
Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.“
22. Článok 16 sa mení nasledovne:
Článok 16

PLATBY

1. Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií
1.1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených
účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
1.2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu,
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju
vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý
Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu
uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
1.3. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady
Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v
jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov. Jeden
originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V
prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky
zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných
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účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa,
ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
1.4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s
realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet
Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na
financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať
Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru
stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
1.5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej
výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od pripísania týchto prostriedkov na účet
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako
aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho
orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi
Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene
vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej
sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj
výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o
platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp.
overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K
jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť
riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a
predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
1.6. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a
zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)
Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa
odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V
prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia
osobne) do 5 dni odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)
cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
1.7. Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP
alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ môže tieto
čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až
pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
1.8. Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt
systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 %
celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o
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platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne
vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z
celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj
za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až
po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ
oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ
predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi
vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom
štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95
% celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu
(zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne
informovať Poskytovateľa.
1.9. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo
strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na
vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to
až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok
Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o
oprávnenosti výdavkov Projektu.
1.10. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.
V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o
platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
1.11. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v
prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci
kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a
správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote,
Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas
výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu
kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
1.12. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
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zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo
objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej
faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi
predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť
príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste
podľa článku 12 VZP.
1.13. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do
času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak
Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie
NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného
riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená
Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli
Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 1.10
tohto článku.
1.14. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho
časti.
1.15. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na
ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ
zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade
prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR
na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej
centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného
Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene)
platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné
kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa
medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň
úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
1.16. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o
platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písmeno d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je
dotknuté.
2. Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie
2.1

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených
účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.

2.2

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu,
predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju
vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý
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Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu
uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
2.3

Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady
Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v
jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov
originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva
Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto
výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie
príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

2.4

Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s
realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od aktivácie rozpočtového opatrenia. V
prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec
finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne
z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí
NFP.

2.5

Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej
výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia. Prijímateľ je
následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie
predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z
účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi
Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene
vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej
sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj
výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o
platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp.
overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K
jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť
riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a
predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

2.6

Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a
zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)
Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa
odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V
prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia
osobne) do 5 dni odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)
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cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť
2.7

Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP
alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ môže tieto
čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až
pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.

2.8

Systém predfinancovania re týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 %
aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného
predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to
najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu
(zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.

2.9

Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo
strany Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v
akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu.

2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.
V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o
platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v
prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote,
Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo
objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej
faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi
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predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť
príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste
podľa článku 12 VZP.
2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do
času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak
Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie
NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného
riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená
Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli
Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.10
tohto článku.
2.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na
úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné
použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o
platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa
Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri
prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej
mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania
prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša
Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň
zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku
Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o
platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je
dotknuté.
3. Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií
3.1

Vyplácanie prijímateľa pri projektoch financovaných z ESF okrem štátnej rozpočtovej
organizácie sa môže realizovať systémom zálohových platieb alebo systémom
refundácie v súlade s rozhodnutím RO v spolupráci s prijímateľom.

3.2

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom
zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby)
a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá
Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť
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o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch
rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá
Poskytovateľovi.
3.3

Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie
aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

3.4

Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 50 % oprávnených výdavkov
z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu)
z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie.
Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy
-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška
zálohovej platby predstavuje maximálne 50 % oprávnených výdavkov z rozpočtu
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt
začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje
maximálne 50 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu
zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho
vzorca:
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počet mesiacov
realizácie projektu
v nasledovnom roku

x

nasledujúci
ročný
rozpočet
projektu z
prostriedkov
zodpovedajú
cich podielu
EÚ a ŠR na
spolufinanco
vanie

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky
Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:
-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov,
výška zálohovej platby predstavuje maximálne 50 % oprávnených výdavkov
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Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie;
v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška
zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov
realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom
roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

-

maximálna výška
poskytnutej
zálohovej
platby

celková suma NFP
=

0,5

x

celkový počet mesiacov
realizácie

x

12

3.5

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ,
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na
účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej
zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania prostriedkov
danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 %
poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). Ak
Prijímateľ nezúčtuje túto sumu alebo jej časť v zmysle odseku 3.7 tohto článku VZP a
vráti ju neskôr ako do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12
mesiacov, znižuje sa o túto sumu celková výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť
Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.

3.6

Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom:
-

povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6
mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa
vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný
nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby
(tzv. kumulatív);

-

povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy
každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania
finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú
poskytnutú tranžu zálohovej platby.

3.7

Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto
článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého NFP, a to
podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3.8

Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12
mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.4 a 3.5 tohto článku VZP sa
považuje:
-

odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez
verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného
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obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné
doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)
Poskytovateľovi, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania,
resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie
zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je
Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej
platby) v portáli ITMS zamietnuť; alebo
-

3.9

vrátenie celej sumy, resp. rozdielu poskytnutej zálohovej platby, ktorý nebol
zúčtovaný na základe ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby, do výšky 50 % / 100
% z poskytnutej zálohovej platby platobnej jednotke, a to najneskôr do 7
kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia 6 mesiacov, resp. 12
mesiacov.

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originál alebo kópiu faktúry,
prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného
dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu
Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem
prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov
Dodávateľovi Projektu.

3.10 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby
alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť
vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ
bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo
jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ
postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej
v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie
finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
3.11 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie
platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení
predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
3.12 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej
výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným
orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky
zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto
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prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 50 % relevantnej
časti rozpočtu Projektu.
3.13 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to
na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi
dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
3.14 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo
nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom
Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR
vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
3.15 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.4 až 3.13 tohto článku VZP poskytujú až
do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt
s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany
Poskytovateľa.
3.16 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na
Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne
5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe
záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich
Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný
zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za
podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť
najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je
Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade
Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými
dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou
a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu
nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj
žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ
povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
3.17 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových
oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie
zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať
Poskytovateľa.
3.18 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak
podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie
zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri
záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby
v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia
súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie
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príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti
výdavkov Projektu.
3.19 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.
V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti
o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
3.20 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby najneskôr do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade
zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne
počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na
administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
3.21 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo
objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej
faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi
predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť
príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste
podľa článku 12 VZP.
3.22 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do
času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak
Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie
NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného
riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená
Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi,. resp. odo dňa, kedy boli
Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.21
tohto článku.
3.23 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho
časti.
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3.24 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na
úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné
použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o
platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa
Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri
prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej
mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania
prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša
Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň
zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku
Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
3.25 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o
platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písmeno d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je
dotknuté.
4. Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie
4.1

Vyplácanie prijímateľa - štátnej rozpočtovej organizácie pri projektoch financovaných
z ERDF, ESF a Kohézneho fondu sa môže realizovať systémom predfinancovania,
systémom zálohových platieb alebo systémom refundácie v súlade s rozhodnutím RO
v spolupráci s prijímateľom..

4.2

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom
zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby)
a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá
Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť
o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch
rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá
Poskytovateľovi.

4.3

Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie
aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

4.4

Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 50 % oprávnených výdavkov
z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu
Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
SR na spolufinancovanie.
Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
A) Pri využití systému zálohových platieb alebo kombinácie zálohových platieb a
refundácie
A1) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy
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-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška
zálohovej platby predstavuje maximálne 50 % oprávnených výdavkov z rozpočtu
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov
a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby
predstavuje maximálne 50 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka
Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na
spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca
január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho
vzorca:

maximá =
lna
výška
poskytn
utej
zálohov
ej
platby

0,5

x

prvý ročný
rozpočet
+
projektu z
prostriedkov
zodpovedajúci
ch podielu EÚ
a ŠR na
spolufinancova
nie

12

-

počet
mesiacov
realizácie
projektu
v prvom
kalendárnom
roku

počet mesiacov
realizácie projektu
v nasledovnom roku

x

nasledujúci
ročný
rozpočet
projektu z
prostriedkov
zodpovedajú
cich podielu
EÚ a ŠR na
spolufinanco
vanie

A2) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky
-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov,
výška zálohovej platby predstavuje maximálne 50 % oprávnených výdavkov
projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie;

-

v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu presahuje 12 mesiacov, výška
zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného
príspevku a počtu mesiacov realizácie projektu pripadajúci na počet mesiacov
realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov
realizácie projektu) nasledovne:

maximálna výška
poskytnutej
zálohovej
platby

=

0,5

x
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celkový počet mesiacov
realizácie

x
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B)
Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a
systému predfinancovania
V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému
predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) sa výška
maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:
-

z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov
(rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovania výlučne
systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky
maximálne 50 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri
výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma
identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie
výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných
finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške
prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie.

maximálna výška
poskytnutej
zálohovej
platby

=

0,5

x

celková suma
identifikovaných typov
oprávnených
výdavkov
(rozpočtových
položiek projektu,
ktoré sú jednoznačne
určené na
financovanie výlučne
systémom zálohovej
platby, zohľadňujúc
aktuálny stav už
vyčerpaných
finančných
prostriedkov na
predmetných
položkách projektu)
v relevantnom roku
realizácie projektu
(vo výške prostriedkov
zodpovedajúcich
podielu prostriedkov
EÚ a štátneho
rozpočtu
na spolufinancovanie)
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4.5

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ,
pričom najneskôr do 6 mesiacov od dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ
povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív)
a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ
povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže
zálohovej platby). Ak Prijímateľ nezúčtuje túto sumu alebo jej časť v zmysle odseku 4.7
tohto článku VZP a vráti ju neskôr ako do siedmych dní po uplynutí uvedených 6
mesiacov, resp. 12 mesiacov, znižuje sa o túto sumu celková výška NFP, ktorý má
Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.

4.6

Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať v súlade
s predchádzajúcim odsekom, pričom:
-

povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6
mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na sumu
poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný
zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);

-

povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy
každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie
rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu
zálohovej platby.

4.7

Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.4 tohto
článku VZP uviesť nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.

4.8

Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12
mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.4 tohto článku VZP sa považuje:
-

odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez
verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného
obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie
písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to
najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej
platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného
nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo
strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ
oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli
ITMS zamietnuť;

-

vrátenie celej sumy, resp. rozdielu poskytnutej zálohovej platby, ktorý nebol
zúčtovaný na základe ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby, do výšky 50 % / 100 %
z poskytnutej zálohovej platby platobnej jednotke, a to najneskôr do 7
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kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia 6 mesiacov, resp. 12
mesiacov.
4.9

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný
predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry,
prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného
dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu
Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné
uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

4.10 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby
alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť
vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ
bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo
jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ
postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej
v súlade s článkom 10 VZP. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu
najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie
zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej
platby) Certifikačným orgánom.
4.11 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej
výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným
orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky
zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto
prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 50 % relevantnej
časti rozpočtu Projektu.
4.12 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je
povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to
na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi
dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
4.13 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.12 tohto článku VZP použijú
primerane.
4.14 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo
nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom
Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR
vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
4.15 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky
oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ
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povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia
realizácie aktivít Projektu. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je Prijímateľ povinný
bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
4.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak
podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie
zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom.
Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom
Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
4.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.
V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti
o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
4.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby najneskôr do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade
zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej
lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne
počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na
administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
4.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo
objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej
faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi
predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť
príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste
podľa článku 12 VZP.
4.20 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do
času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu.
V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí
poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme
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finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi
doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli
Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.18
tohto článku.
4.21 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
4.22 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR na
úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné
použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o
platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa
Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri
prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej
mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania
prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša
Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň
zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku
Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
4.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o
platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písmeno d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je
dotknuté.
5. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých
fondov
5.1

Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“)
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom
Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované
v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.

5.2

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe
Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva
u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára
Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených
v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

5.3

Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej
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hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom
štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných
v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej
dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných
dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijímateľa.
5.4

V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad
rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu
pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy
o poskytnutí NFP.

5.5

Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o
platbu certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká
len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

5.6

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.
V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti
o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

5.7

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších
predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť
vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia
závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote,
Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas
výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu
kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.

5.8

V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť,
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo
objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej
faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi
predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť
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príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste
podľa článku 12 VZP.
5.9

Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do
času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak
Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie
NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného
riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená
Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli
Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.7
tohto článku.

5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho
časti.
5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR,
príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú
Poskytovateľom preplácané v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok
prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej
mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v
cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet
Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z
účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom
účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči
Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je
považovaný za oprávnený výdavok.
5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o
platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písmeno d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je
dotknuté.
V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:
5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13:
5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ
zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
23. Článok 17 sa mení nasledovne:
1.

Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady
preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho
orgánu Prijímateľa.
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2.

Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, certifikačným orgánom, orgánom auditu
resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa
článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.

3.

Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať.
Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý
v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Využívať všetky tri systémy financovania
(predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného projektu je možné
len, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.

4.

V prípade využitia dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného
Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia
čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej
kombinácii.

5.

Ak dôjde k využitiu dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného
Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden
z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových
platieb nemôže Prijímateľ deklarovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom
refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne
Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu
(refundáciu). Rovnaký princíp platí pri využití akýchkoľvek typov financovania., tzn, že
výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v
rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov
financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy
č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek
Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované
ktorým systémom financovania.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv
a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené
Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento
dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. práv
a povinností zmluvných strán.

7.

Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať
aj:
a)

úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„Občiansky zákonník“),

b)

úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na
pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me
Občianskeho zákonníka,
35

Usmernenie Poskytovateľa č. 8/OPV
c)

úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,

d)

započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči
Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový
poriadok“),

e)

započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).

8.

V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s
§ 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu
predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a
výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.

9.

V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva
na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho
zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady
preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné
uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.

10.

V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia
voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady
preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a
výpis z účtu (originál, rovnopis alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných
dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,

11.

V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči
Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku,
Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce
započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o
započítaní).

12.

V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci
dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

13.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii
niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými
právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

36

Usmernenie Poskytovateľa č. 8/OPV
pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6
ods. 3 VZP.
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