
4. Vzor prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – všeobecné zmluvné podmienky (čl. 15 – 18) platné 

pre štátne rozpočtové organizácie 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – čl. 15 - 18 

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA   

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou 

rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách na Prijímateľom určený 

výdavkový účet vedený v EUR (ďalej len ,,účet Prijímateľa“). 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného 

ukončenia Projektu. Ak je účtom Prijímateľa rozpočtový výdavkový účet pre prostriedky EÚ 

a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie slúžiaci na príjem prostriedkov NFP, a tento účet je 

využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s Realizáciou aktivít Projektu z poskytnutej zálohovej 

platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného rozpočtového výdavkového účtu 

otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z 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, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 

rybárskeho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby postupuje v zmysle 

príslušnej kapitoly Systému finančného riadenia. 

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu výdavkového 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. 

3. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom 

príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom definovaný 

v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického výdavku. 

4. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa 

postupuje sa v zmysle príslušnej kapitoly Systému finančného riadenia. 

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA OKREM ŠTÁTNYCH ROZPOČTOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

NEUPLATŇUJE SA  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

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. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom 

predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa 

Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu 

a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára 
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Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných 

prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 

(Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté 

od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah 

stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných 

dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou 

výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú 

hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) zahrnúť hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu 

v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje 

Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít 

Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci 

úpravu rozpočtu Prijímateľa. Úrok z omeškania úhrady záväzku voči Dodávateľovi Projektu 

znáša Prijímateľ. 

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku 

zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci 

úpravu rozpočtu Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj 

dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto 

doklady 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 a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej 

povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie 

je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo 

bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže 

Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). 

Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti 

nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu 

predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie 

predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný 

bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť Poskytovateľovi. 
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Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola 

Systému finančného riadenia . 

 

 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu  uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov 

uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, 

Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa 

o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu 

platby na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa 

článku 10 VZP.  

 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej 

kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na 

účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými 

právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania)  aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, 

a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na 

schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente 

schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených 

oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom 

záverečná).  

 
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom 

Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutných výdavkov 

až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie 

zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví 

schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce 

skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.   
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Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné 

postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole 

Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do 

výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít 

Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie.  

 

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby, pravidlá poskytnutia nasledujúcej 

zálohovej platby ako aj pravidlá pre výpočet maximálnej zálohovej platby v prípade, ak je 

projekt financovaný kombináciou systémov zálohových platieb, refundácie 

a predfinancovania, alebo kombináciou systému predfinancovania a zálohovej platby, sú 

uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu 

priebežne zúčtovávať. pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa aktivácie evidenčného listu 

úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa  je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % 

sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.  

 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so 

Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady 

preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém 

riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby 

v lehote 9 mesiacov odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu 

rozpočtu Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, 

pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť 

k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 

 

7. 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. 
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8. 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 prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, 

je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom 

Realizácie aktivít Projektu. 

 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval 

Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ 

môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných 

Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-

mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému 

finančného riadenia. 

 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa aktivácie 

evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa, a to ani využitím 

možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP,  Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po 

uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený 

Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej 

vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP 

ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval 

Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný 

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto 

VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote 

nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu 

zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole 

Systému finančného riadenia. 

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde 

k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené 

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, 

že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a§ 8 zákona o finančnej 

kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na 

účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými 

právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 
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14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej 

výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách 

určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to 

až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

15. Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa tohto článku VZP uviesť 

nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.  

 

16. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky 

Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ 

povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 13 tohto článku VZP.  

Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít 

Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).  

 
17. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom 

Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do 

času ukončenia skúmania.  

 

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri 

jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. 

Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené 

v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti 

o platbu, ktorú prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie  aktivít Projektu a po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny 

výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu 

predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia 

EŠIF a Poskytovateľ.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na 
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základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu 

platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto 

skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe 

nepravých alebo nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej 

kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na 

účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými 

právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

6. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných 

výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. 

Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, 

a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len 

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.  

 
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.  

 

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA  

1. Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa 

rozpočtovým opatrením sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ 

predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené 

podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na 

podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto 

splnomocnenie   

 

3. Ak je Prijímateľ zároveň aj Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou 

jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom zodpovedným za 

riadenie, kontrolu alebo implementáciu EŠIF, podpisy štatutárneho orgánu podľa 

predchádzajúceho odseku môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 

subjektu.  

 

4. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený 

systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného 

riadenia. 

 

5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu 

sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c 

VZP pre dané systémy financovania vo vzájomnej kombinácii.     
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6. Ak dôjde ku kombinácií 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 kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo 

s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. 

V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne 

žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania 

v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy 

o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, 

že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom 

financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá 

Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 

 

7. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, 

je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu 

podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené 

výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

8. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na 

strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01 % z maximálnej výšky NFP uvedeného v  Zmluve 

o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto 

nie je dotknuté. 

 

9. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú 

sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti 

z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri 

prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby 

alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

10. 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, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) 

Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán. 

 

11. 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 až § 530 Občianskeho 

zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  
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c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

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 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka.  

12. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až 

§ 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 

dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka. 

 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na 

pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka 

Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik 

záložného práva. 

 

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči 

Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, 

vykonateľné rozhodnutie). 

 

15. 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). 

 

16. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci 

dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok. 

 

17. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom 

o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na 

pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

 


