
Stručný prehľad základných zmien v rámci aktualizácie 
Príručky pre Prijímateľa, verzie 3.3 platnej od 01.01.2014 
na verziu 3.4 platnej od 01.02.2014 
 
 
 
Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä: 

zapracovania zmien z aktualizácie Systému finančného riadenia ŠF a KF na 
programové obdobie 2007-2013, verzia 7.0, platnej od 01.02.2014 

 

– úprava postupu pre aplikovanie pravidiel systému predfinancovania, t.j. 
skrátenie lehôt na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi 
a lehôt podania zúčtovania použitých prostriedkov predfinancovania na  RO 
(pri žiadostiach o platbu, ktoré obsahujú účtovné doklady vyplývajúce zo 
zmluvy uzatvorenej po nadobudnutí účinnosti zákona č. 9/2013 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník); 

– použitie systému predfinancovania a zapracovanie špecifík  postupu aj pre 
prijímateľa – štátne rozpočtové organizácie; 

– zapracovanie použitia systému zálohovej platby a systému kombinácie 
zálohovej platby a refundácie, výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby 
projektu pre prijímateľa – štátne rozpočtové organizácie; 

– zapracovanie použitia kombinácie systému predfinancovania so systémom 
zálohovej platby, resp. systému predfinancovania, zálohovej platby 
a refundácie za podmienky jasne identifikovaných výdavkov určených pre 
jednotlivé systémy financovania, výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby 
projektu pre prijímateľa – štátne rozpočtové organizácie;  

– zapracovanie povinnosti prijímateľa týkajúce sa zúčtovania 50% /100 % 
z poskytnutej zálohovej platby najneskôr do 6 mesiacov/12 mesiacov odo dňa 
pripísania finančných prostriedkov na účet;  

– aktualizácia postupu vysporiadania odvodu výnosu. 
 

 
Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa 
 
aktualizovanie nasledovných príloh príručky: 

Príloha č. 3.2       Pokyny k vypracovaniu ŽoP a deklarovaných výdavkov  
Príloha č. 3.3 a,b Vzorový príklad ŽoP predfinancovanie 
Príloha č. 3.4 a,b Vzorový príklad ŽoP zúčtovanie predfinancovania 
Príloha č. 3.5 a,b Vzorový príklad ŽoP refundácia – vrátane príloh 
Príloha č. 3.12      Bankové zosúladenie tabuľka k 31.12.roku n_ERDF_KF 
Príloha č. 3.13     Sumarizácia bankových poplatkov 
Príloha č. 7.2       Formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov 
 
 
 
 



prečíslovanie nasledovných príloh príručky: 

Príloha č. 3.14 Sumarizačný hárok účtovného dokladu ku mzdám 

Príloha č. 3.15 Podklady k výpočtu účtovného dokladu ku mzdám (podporná tabuľka 

                         k sumarizačnému hárku) 

Príloha č. 3.16 Sumarizačný hárok účtovného dokladu k cestovným náhradám 

Príloha č. 3.17 Podklady k výpočtu účtovného dokladu k PHM (podporná tabuľka  

      k sumarizačnému hárku k cestovným náhradám) 

Príloha č. 3.18 Sumarizačný hárok všeobecného účtovného dokladu 

Príloha č. 3.19 Podklady k výpočtu účtovného dokladu k priamym energiám  

 
 


