Informácia pre Prijímateľov č. 2 ohľadne nových znení zmenených článkov
zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorým došlo z dôvodu zmien v Systéme
riadenia KF a ŠF na programové obdobie 2007 – 2013
V zmysle článku 9, ods. 1.4 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou č. 1
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Vás týmto informujeme o nových
zneniach zmenených článkov Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Za
Vaše vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle
spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými budete pokračovať v
zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ
Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od
tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto
zmenenými ustanoveniami. Predmetom informácie sú nasledovné zmeny:
Články Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli zmenené
v nasledovných ustanoveniach (vyznačené kurzívou):
• článok 2.4 v znení „Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho...
a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie
aktivít Projektu, t.j. do...“ sa mení nasledovne:
„Prijímateľ sa zaväzuje prijať
poskytnutý NFP a použiť ho ... a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak
najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do ...“
Články Všeobecných zmluvných podmienok (VZP), t.j. Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku boli zmenené v nasledovných ustanoveniach (vyznačené
kurzívou):
• časť Legislatíva a výklad pojmov sa dopĺňa resp. mení o nasledovné zákony:
- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) ;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a
Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia
Rady (ES) č. 1341/2008 v znení neskorších zmien (ďalej aj „všeobecné nariadenie“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1783/1999
v znení neskorších zmien;
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom
fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien.
•

•

časť Pojmy a skratky, pojem „Ukončenie realizácie projektu“ sa mení nasledovne: Ukončenie realizácie projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa
projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa
zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ
uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP.. Momentom
ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;
časť Pojmy a skratky sa dopĺňa o nový pojem v znení – „- Zmena podmienok pre
projekty generujúce príjmy - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok
pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
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a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri
predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania
čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.
•

•

•

•
•

•

článok 3 ods. 3 sa celý nahrádza nasledovným znením: „3.Prijímateľ
je
povinný
predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 15 dní od ukončenia
realizácie aktivít Projektu podľa článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak
Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný
vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 11 VZP.“
článok 3 sa dopĺňa o nasledovné odseky: „9.O zmene podmienok pre projekty
generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích
správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
10.
Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas
monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
a)
a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí
NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1
zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe
metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou
finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP,
ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa
zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP
a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 11 ods. 1 písm. h) VZP,
b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo
strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť
podľa čl. 11 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP
vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP
vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.“
článok 8 ods. 1 sa mení nasledovne: - „1. Prijímateľ
je
povinný
zrealizovať
schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr
v termíne uvedenom v článku 2 ods. 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít
uvedeného v článku 2 ods. 2.4. Zmluvy.“
článok 9 Zmena Projektu v ods. 2.1 sa údaj „12 mesiacov“ nahrádza údajom „18
mesiacov“.
článok 9 Zmena Zmluvy sa v ods. 5 (resp. 1.5) na koniec odseku dopĺňa nasledovná
veta: „Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte
Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.“
Celý Článok 11 sa nahrádza nasledovne:

Článok 11 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA
1.
Prijímateľ je povinný:
a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky
podľa tejto Zmluvy;
b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom,
c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie
povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena
a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
2

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil
ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť
podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie
finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu
podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie
nezrovnalosti zo strany prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok
poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade,
ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4
až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať
ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného
obstarávania,
f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca
podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v platnom znení.
g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti
pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle
Prílohy č. 2,
h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v
období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo
k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom
znení,
j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení vzniknutý
na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade
poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi
NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.
3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto
článku VZP je Prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po
roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za
účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je prijímateľ povinný vrátiť
čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená
účtovná závierka alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej
závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej
závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená.
Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu
dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o
informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č.
účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne
v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti , resp. výnos neodvedie
riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia
NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i)
tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku
VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho
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rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len
„ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ
vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie,
resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý
príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V
prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie
príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
Úradu pre verené obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného
obstarávania).
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo
jeho časti alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na
účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v
Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto
vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“.
Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu,
resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu
rozpočtu Projektu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odviesť
výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií
SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného
vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“.
9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti
alebo príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP
podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je prijímateľom štátne
rozpočtová organizácia.
10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe
podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany
Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných
vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo
príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe
ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany
Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a
oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej
Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia
tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto
nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné
dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020.
Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. 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;
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Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do
výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP
za každý aj začatý deň omeškania.
•

•
•
•

•

•

v článku 12 sa ods. 2 nahrádza nasledovným znením: „2. Prijímateľ, ktorý nie je
účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované
v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave
jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch
v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob
oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch,
účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.“
V celom článku 12 sa určenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve „v znení
neskorších predpisov“ nahrádza určením zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve „v
platnom znení“,
V článku 15 sa v ods. 1 písm. a) nahrádza nasledovným znením: „a) vznikli v čase
realizácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu“;
V článku 17 Platby sa dopĺňa nový ods. 1.14, 2.16, 3.22, 4.24, 5.21, 6.24, 7.12 so
zhodným znením: „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. 3.2. zmluvy o poskytnutí
NFP týmto nie je dotknuté.“
V článku 17 Platby , v prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých
sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu ods. 5.6 znie:
„5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu 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 overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ
rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie
účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie
skutočného uhradenia výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu prostredníctvom
kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej
kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu
potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu.
Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa
v zmysle článku 18 VZP.“
V článku 17 Platby, V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých
sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odseky 6.7 a 6.13 znejú: „6.7 Spolu
so
Žiadosťou o platbu 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 overená pečiatkou
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a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z
bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho
orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za
predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia
výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá
bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu,
Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné
uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá
povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.
6.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu
aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu
rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie
výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od
Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry,
prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade
predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom
štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné
overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu
prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia
administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z
bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so
Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového
účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.“
•

•

V článku 17 Platby, v prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých
sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu ods. 7.3 znie:
„7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden
rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej
hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom
štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v
Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej
dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných
dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného
uhradenia výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na
mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly
Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu
potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu.
Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa
v zmysle článku 18 VZP.“
V článku 17 Platby, sa znenie ods. 1.11, 2.13, 3.19. 4.20, 5.16, 6.18 a 7.9 mení
a nahrádza nasledovne: „V prípade, 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. 1.9 (resp. podľa ods. 2.11, 3.16, 4.17, 5.14, 6.16, 7.7)
tohto článku.“
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•

V článku 17 Platby, sa znenie ods. 5.14, 6.16 a 7.7 mení a nahrádza nasledovne:
„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.“

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zostávajú v platnosti.
Znenie aktuálneho Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 –
2013, vrátane všetkých príloh, je zverejnené na internetovej stránke http://www.nsrr.sk/dokumenty/

V Bratislave 2.12.2010
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