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Usmernenie pre prijímateľov – lehoty pri zúčtovaní predfinancovania
Prijímateľ využívajúci systém predfinancovania je povinný po obdržaní prostriedkov
(ERDF a ŠR) na základe ŽoP - predfinancovanie striktne dodržiavať lehoty
vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V tejto
súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve
o poskytnutí NFP, článok 16 PLATBY, časti týkajúce sa systému predfinancovania
(časť 1, ods.1.4, 1.5) a kombinovaného systému predfinancovania a refundácie
(časť 2, ods.2.4, 2.5):


Prijímateľ/Partner je povinný uhradiť dodávateľom/zhotoviteľom
účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do 7
kalendárnych dní od pripísania príslušnej platby na účet
Prijímateľa/Partnera (v prípade partnera podľa ustanovenia čl.XI bod 9,
Zmluvy o partnerstve). Uvedená lehota platí aj pre úhradu pomernej
časti výdavku z vlastných zdrojov Prijímateľa/Partnera ( ak je to
relevantné),



po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ
povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 kalendárnych dní (aj
v prípade partnerstva) od pripísania príslušnej platby na účet
Prijímateľa.

Na základe uvedeného je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť
o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu
potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem
prostriedkov EU a ŠR na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočnú
úhradu účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi v uvedenom termíne.
Nedodržanie lehoty v rozpore s usmernením sa bude posudzovať ako porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP, a zároveň aj porušenie § 31 ods. 1 písm. e) zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré môže viesť k udeleniu
sankcií podľa § 31 ods. 5 uvedeného zákona, prípadne k odstúpeniu od Zmluvy o
poskytnutí NFP.

