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1 Základné pojmy a zoznam skratiek

1.1 Vymedzenie základných pojmov

Blokov� grant – fond vytvoren� s jasne definovan�m �čelom, z ktor�ho je možn� 
poskytovať finančn� pomoc jednotlivcom, organiz�ci�m alebo inštit�ci�m. Blokov� granty 
s� zameran� na pomoc pri implement�cii projektov, kde konečn� prij�mateľ/pr�jemca pomoci 
je pr�liš mal� na to, aby jeho projekt bol z hľadiska efekt�vnosti n�kladov realizovan� na 
individu�lnej b�ze. Blokov� granty s� implementovan� prostredn�ctvom vybran�ho 
sprostredkovateľa.
Celkov� opr�vnen� v�davky – suma v�davkov stanoven�ch v Zmluve o poskytnut� 
NFP/zmluve o NFP, ktor� je určen� na financovanie IP/BG/podprojektu, pričom t�to nie je 
v rozpore s Dohodou o poskytnut� grantu. Suma celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov je tvoren� 
s�čtom nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku a vlastn�ch zdrojov KP/PP. V pr�pade, ak celkov� 
v�davky vynaložen� na IP/BG/podprojekt presiahnu sumu celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov 
vypl�vaj�cu zo zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP, vzniknut� rozdiel zn�ša KP/PP/SP 
z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov.  

Certifik�cia – potvrdenie spr�vnosti, opr�vnenosti a z�konnosti v�davkov a efekt�vnosti 
syst�mov riadenia a kontroly FM EHP a NFM.

Čiastkov� Priebežn� spr�va o projekte – dokument obsahuj�ci  inform�cie o finančnom 
a vecnom pokroku v realiz�cii podprojektu. Čiastkov� PIR z�roveň sl�ži na z�čtovanie 
finančn�ch prostriedkov medzi KP/PP a sprostredkovateľom. Za overenie vecn�ho 
a finančn�ho pokroku v realiz�cii podprojektu zodpoved� SP. Za overenie vecn�ho pokroku 
a finančn�ho pokroku v realiz�cii BG zodpoved� NKB. Za certifik�ciu finančn�ho pokroku 
v realiz�cii BG zodpoved� PO.

Čiastkov� Spr�va o ukončen� projektu – dokument vypracovan� KP/PP predkladan� 
sprostredkovateľovi, ktor� dokumentuje celkov� dosiahnutie v�stupov a v�sledkov v r�mci 
podprojektu a dodržanie z�sad implement�cie FM EHP a NFM. 
D�tum realiz�cie v�davku – deň odoslania finančn�ch prostriedkov z osobitn�ho �čtu 
stanoven�ho v zmluve, resp. v pr�pade refund�cie z �čtu KP/PP napr. na �čet dod�vateľa/ 
zhotoviteľa v pr�pade, ak vecn� plnenie v�davku predch�dza finančn�mu plneniu v�davku, 
alebo deň vecn�ho plnenia v�davku v pr�pade, ak finančn� plnenie v�davku predch�dza 
vecn�mu plneniu v�davku. 

Deň doručenia – predstavuje pracovn� deň, kedy bola predmetn� žiadosť o platbu alebo in� 
dokumenty, u ktor�ch plynie určit� stanoven� lehota, predložen� NKB, PO alebo SP. Deň 
doručenia sa zhoduje s dňom registr�cie na sekretari�te organizačn�ho �tvaru, ktor� vykon�va 
�lohy NKB v r�mci �radu vl�dy Slovenskej republiky, organizačn�ho �tvaru, ktor� vykon�va 
�lohy PO v r�mci Ministerstva financi� Slovenskej republiky alebo na sekretari�te 
sprostredkovateľa. 

Dodatočn� vlastn� zdroje – vlastn� zdroje KP/PP/SP nad r�mec povinn�ho 
spolufinancovania uveden�ho v zmluve o poskytnut� NFP. Z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov 
sa financuj� v�davky nad r�mec celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov a v�davky, ktor� 
KP/PP/SP uhradil v hotovosti alebo z �čtov KP/PP/SP in�ch ako �čet/�čty uveden�/uveden� 
v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP. Na preplatenie z FM EHP a NFM s� 
n�rokovateľn� len dodatočn� vlastn� zdroje použit� na financovanie v�davkov, ktor� 



5

KP/PP/SP uhradil v hotovosti alebo z �čtov KP/PP/SP in�ch ako �čet/�čty uveden�/uveden� 
v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP. 
Dohoda o poskytnut� grantu (Grant Agreement) - dohoda uzatvoren� medzi Slovenskou 
republikou a Ministerstvom zahraničn�ch vec� N�rskeho kr�ľovstva/V�borom pre finančn� 
mechanizmus po schv�len� žiadosti o poskytnutie nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku 
V�borom pre finančn� mechanizmus a/alebo Ministerstvom zahraničn�ch vec� N�rskeho 
kr�ľovstva, ktor� upravuje podmienky financovania a implement�cie individu�lneho 
projektu/blokov�ho grantu vr�tane �loh a zodpovednost� jednotliv�ch subjektov. 
Finančn� plnenie v�davku – �hrada dodan�ch tovarov, služieb a pr�c z osobitn�ho �čtu 
stanoven�ho v zmluve, resp. v pr�pade refund�cie z �čtu, ktor�m disponuje KP/PP/SP (v 
tomto pr�pade nemus� �sť o osobitn� �čet). V pr�pade špecifick�ch v�davkov nast�va finančn� 
plnenie až po splnen� nasledovn�ch dvoch podmienok: prevodom finančn�ch prostriedkov vo 
v�ške prostriedkov FM EHP/NFM a prostriedkov št�tneho rozpočtu na spolufinancovanie z 
�čtu konečn�ho prij�mateľa, ktor�m disponuje (najm� v prospech �čtu dod�vateľa, 
zhotoviteľa, osoby v pracovnom pomere, osoby vykon�vaj�cej pr�ce mimo pracovn�ho 
pomeru, živnostn�ka alebo mandat�ra) a prevodom z osobitn�ho �čtu v prospech �čtu, ktor�m 
disponuje a z ktor�ho tieto v�davky p�vodne realizoval.

Finančn� vyrovnanie v r�mci IP/podprojektu/BG – nastane dňom, kedy KP/PP/SP po 
splnen� podmienok vypl�vaj�cich zo Zmluvy o poskytnut� NFP boli prip�san� prostriedky 
v plnej v�ške vypl�vaj�cej zo Zmluvy o poskytnut� NFP a vr�ten�m nen�vratn�ho finančn�ho 
pr�spevku vyžiadan�ho NKB, PO, SFK, NK� SR, �FM, VFM alebo MZV NK.

Hodnotiaca komisia – org�n, ktor� zabezpečuje hodnotenie žiadost� o poskytnutie NFP 
na individu�lny projekt/blokov� grant/podprojekt v r�mci v�ziev vyhl�sen�ch NKB 
alebo sprostredkovateľom.
Individu�lny projekt – predstavuje ekonomicky nedeliteľn� s�bor pr�c s jasne 
identifikovan�m cieľom. Individu�lny projekt m�že obsahovať jeden alebo viac 
podprojektov. V pr�pade, ak projekt je zložen� zo s�boru podprojektov, tieto musia byť 
definovan� v žiadosti o poskytnutie NFP. Minim�lna v�ška pr�spevku zo zdrojov finančn�ho 
mechanizmu EHP/N�rskeho finančn�ho mechanizmu na IP je 250 000 EUR.

Konečn� prij�mateľ – subjekt, ktor�mu s� s cieľom realiz�cie individu�lneho projektu/ 
podprojektu poskytovan� prostriedky z Finančn�ho mechanizmu EHP/N�rskeho finančn�ho 
mechanizmu a št�tneho rozpočtu SR určen� na spolufinancovanie. 
Memorand� o porozumen� - z�kladn� dokumenty, ktor� umožňuj� predkladať Slovenskej 
republike žiadosti o poskytnutie nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku z Finančn�ho 
mechanizmu EHP/N�rskeho finančn�ho mechanizmu. Vymedzuj� kompetencie org�nov 
zapojen�ch do implement�cie finančn�ch mechanizmov a stanovuj� prioritn� oblasti 
finančn�ch mechanizmov, ako aj špecifick� formy pomoci v podobe blokov�ch grantov. 

Ministerstvo zahraničn�ch vec� N�rskeho kr�ľovstva (ďalej len „MZV NK“) – riadi 
N�rsky finančn� mechanizmus, vyd�va z�kladn� pravidl� a postupy pre implement�ciu, ako 
aj ďalšie usmernenia v tejto oblasti, schvaľuje poskytovanie finančn�ch prostriedkov pri 
realiz�cii individu�lnych projektov a blokov�ch grantov.

N�rodn� mena – ofici�lne platidlo platn� na �zem� SR, term�n n�rodn� mena sa pre �čely 
tohto materi�lu vzťahuje na menu SKK pre obdobie končiace dňom 31. 12. 2008 a na menu 
EUR počn�c dňom 1. 1. 2009.  

N�rodn� kontaktn� bod – n�rodn� org�n, ktor� riadi implement�ciu Finančn�ho 
mechanizmu EHP/N�rskeho finančn�ho mechanizmu v SR. Pln� funkciu kontaktn�ho bodu 
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medzi konečn�mi prij�mateľmi/pr�jemcami pomoci/sprostredkovateľmi a �FM. V SR pln� 
�lohy N�rodn�ho kontaktn�ho bodu �rad vl�dy SR.

N�rodn� monitorovac� v�bor pre Finančn� mechanizmus EHP a N�rsky finančn� 
mechanizmus – v�bor, ktor� na n�rodnej �rovni vyd�va odpor�čania k schv�leniu žiadosti 
o poskytnutie NFP v r�mci IP/BG a monitoruje implement�ciu finančn�ch mechanizmov. 
�lohu sekretari�tu N�rodn�ho monitorovacieho v�boru pln� NKB. 
Nezrovnalosť – ak�koľvek porušenie pr�vneho r�mca pokr�vaj�ceho FM EHP/NFM vo 
vzťahu k Dohode o poskytnut� grantu, ak�koľvek porušenie ustanoven� pr�va Eur�pskeho 
spoločenstva alebo pr�vnych predpisov SR, ktor� by mohlo postihn�ť alebo poškodiť 
ak�koľvek f�zu implement�cie FM EHP/NFM najm� vo vzťahu k implement�cii a/alebo 
rozpočtu ak�hokoľvek druhu pomoci financovanej z FM EHP/NFM, napr. neod�vodnen�mi 
alebo neprimeran�mi v�davkami, alebo odpoč�tan�m alebo stratou pr�jmov v r�mci 
individu�lneho projektu/blokov�ho grantu/podprojektu.

Odhad očak�van�ch v�davkov – vypracov�va KP/PP/SP ako s�časť formul�ra žiadosti 
o platbu/žiadosti o preddavok stanovenej usmernen�m PO. KP/PP v r�mci blokov�ho grantu je 
predklad� sprostredkovateľovi čiastkov� Odhad očak�van�ch v�davkov, na z�klade 
ktor�ho Sprostredkovateľ vypracuje OOV za cel� blokov� grant. Celkov� OOV predklad� 
v r�mci žiadosti o preddavok predkladanej NKB. OOV predstavuje aktualiz�ciu indikat�vnych 
�dajov ohľadom finančn�ho plnenia blokov�ho grantu/individu�lneho projektu vypl�vaj�cich 
z PIP. 
Opr�vnen� v�davky – v�davky, ktor� boli skutočne vynaložen� v r�mci obdobia 
opr�vnenosti stanoven�ho vo forme v�davkov KP/PP/SP v s�lade s pravidlami opr�vnenosti 
definovan�mi �FM. V SR za stanovenie komplexn�ch pravidiel, krit�ri�, podmienok 
a štandardov k opr�vnenosti v�davkov zodpoved� NKB. 
Opr�vnen� žiadateľ – subjekt, ktor� je opr�vnen� požiadať o finančn� prostriedky v r�mci 
v�zvy vyhl�senej NKB/sprostredkovateľom. Žiadatelia opr�vnen� predložiť žiadosť 
o poskytnutie NFP s� definovan� v r�mci každej v�zvy.

Osobitn� �čet – �čet otvoren� v Št�tnej pokladnici alebo v banke na pr�jem prostriedkov 
nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku. Ak tak vypl�va zo Zmluvy o poskytnut� NFP, tento �čet 
sl�ži aj na pr�jem vlastn�ch zdrojov. Osobitn� �čet sl�ži z�roveň na realiz�ciu v�davkov 
v r�mci BG/IP/podprojektu a je stanoven� v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP. 
KP/PP/SP je opr�vnen� po splnen� podmienok stanoven�ch v tomto materi�li, v zmluve 
o poskytnut� NFP/zmluve o NFP a v Pr�ručke realizovať v�davky aj z in�ch �čtov, ktor�mi 
disponuje. Tieto v�davky však nesm� byť realizovan� z osobitn�ho �čtu zriaden�ho na pr�jem 
finančn�ch prostriedkov z in�ch programov zahraničnej pomoci (napr. in�ch projektov 
FM EHP, NFM alebo projektov financovan�ch zo štruktur�lnych fondov, Koh�zneho fondu 
alebo Eur�pskeho fondu pre rybn� hospod�rstvo a i.). Ak tak vypl�va zo zmluvy o poskytnut� 
NFP, osobitn� �čet sl�ži aj na pr�jem vlastn�ch zdrojov, resp. zdrojov tret�ch os�b, odlišn�ch 
od zdrojov NFP, ktor�mi sa KP/PP zaviazal spolufinancovať individu�lny projekt/podprojekt. 

Partner – subjekt realizuj�ci konkr�tne stanoven� aktivity IP/podprojektu/BG na z�klade 
zmluvy o partnerstve uzatvorenej medzi KP/PP/SP a partnerom. Za realiz�ciu 
IP/podprojektu/BG je zodpovedn� KP/PP/SP. Pr�va a povinnosti vo vzťahu medzi KP/PP/SP 
a partnerom musia byť definovan� v zmluve alebo dohode o partnerstve, ktor� nenahr�dza 
dod�vateľsko-odberateľsk� vzťahy. Partnerstvo nesmie byť použit� ako krit�rium pri v�bere 
dod�vateľa tovarov, služieb a pr�c. Pri obstar�van� tovarov služieb a pr�c je KP/PP/SP 
povinn� postupovať v s�lade s podmienkami stanoven�mi pr�vnymi predpismi platn�mi v SR 
a ustanoveniami zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP. 
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Podprojekt – predstavuje ekonomicky nedeliteľn� s�bor aktiv�t s jasne identifikovan�m 
cieľom realizovan�m konečn�m prij�mateľom/pr�jemcom pomoci v r�mci blokov�ho grantu. 
Platobn� org�n – n�rodn� org�n, v ktor�ho kompetencii je prij�manie platieb od donorsk�ch 
št�tov v r�mci FM EHP a NFM prostredn�ctvom �FM, vypl�canie sprostredkovateľov, 
KP/PP a certifikovanie v�davkov predt�m, ako bud� PIR a PCR zaslan� �radu pre finančn� 
mechanizmus. V SR pln� �lohy platobn�ho org�nu Ministerstvo financi� SR.
Pl�n realiz�cie projektu (Project Implementation Plan) – pl�n určuj�ci indikat�vny 
harmonogram čerpania finančn�ch prostriedkov a realiz�cie aktiv�t v r�mci IP/BG. PIP je 
pr�lohou, ktor� je neoddeliteľnou s�časťou dohody o poskytnut� grantu a zmluvy o poskytnut� 
NFP/zmluvy o NFP. 
Poskytnutie preddavku sprostredkovateľovi – poskytnutie finančn�ch prostriedkov zo 
zdrojov predplatenia prostriedkov FM EHP/NFM zo št�tneho rozpočtu a št�tneho rozpočtu 
na spolufinancovanie (poskytnutie prostriedkov predplatenia) do v�šky 40 % nen�vratn�ho 
finančn�ho pr�spevku formou preddavku. Uveden�m preddavkom sa pritom nemysl� 
poskytnutie finančn�ch prostriedkov v zmysle � 19 ods. 8 až 10 z�kona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtov�ch pravidl�ch verejnej spr�vy v znen� neskorš�ch predpisov. Z uveden�ho 
d�vodu sa na preddavok poskytnut� sprostredkovateľovi v zmysle tohto materi�lu nevzťahuj� 
predmetn� ustanovenia z�kona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtov�ch pravidl�ch verejnej spr�vy 
v znen� neskorš�ch predpisov.

Poskytnutie z�lohovej platby konečn�mu prij�mateľovi – poskytnutie finančn�ch 
prostriedkov predplatenia do v�šky 40 % nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku. 

Predfinancovanie – poskytnutie finančn�ch prostriedkov predplatenia konečn�mu 
prij�mateľovi z verejnej spr�vy alebo mimovl�dnej organiz�cii uhradenie z�v�zkov voči 
dod�vateľovi zhotoviteľovi v lehote splatnosti na z�klade predloženia �čtovn�ch dokladov 
vystaven�ch dod�vateľom/zhotoviteľom.

Priebežn� spr�va o projekte (Project interim report) – dokument obsahuj�ci inform�cie 
o finančnom a vecnom pokroku za každ� reportovacie obdobie (spravidla 3 kalend�rne 
mesiace, resp. in� počet kalend�rnych mesiacov, ktor� vypl�va z platn�ho Pl�nu realiz�cie 
projektu) v realiz�cii IP/BG. PIR z�roveň sl�ži na z�čtovanie finančn�ch prostriedkov 
medzi NKB (prostredn�ctvom PO) a KP/PP/SP, ako aj medzi PO a �FM. Za overenie 
vecn�ho a finančn�ho pokroku v realiz�cii IP/BG zodpoved� NKB. Za certifik�ciu finančn�ho 
pokroku v realiz�cii IP/BG zodpoved� PO. PIR je vypracovan� v anglickom jazyku. 
KP/PP/SP z�čtuje v r�mci PIR vždy celkov� sumu opr�vnen�ch v�davkov realizovan�ch 
z prostriedkov NFP a z vlastn�ch zdrojov KP/PP/SP na �rovni všetk�ch aktiv�t, ktor� 
vypl�vaj� z aktu�lnej PIP. KP/PP/SP tak postupuje aj v pr�pade, ak s� na �rovni IP/BG alebo 
na �rovni aktivity v r�mci jednotliv�ch zdrojov NFP deklarovan� v�davky vo vyšš�ch 
sum�ch, ako s� sumy vypl�vaj�ce z pr�lohy PIP dohody o poskytnut� grantu. 

Pr�jemca pomoci – pr�vnick� osoba zo s�kromn�ho sektora, ktorej s� za �čelom 
realiz�cie projektu poskytovan� finančn� prostriedky formou refund�cie opr�vnen�ch 
v�davkov maxim�lne do v�šky schv�len�ho nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku 
z prostriedkov predplatenia v r�mci sch�my št�tnej pomoci.

Pr�ručka pre konečn�ho prij�mateľa/ pr�jemcu pomoci/sprostredkovateľa blokov�ho 
grantu z FM EHP a NFM – dokument vydan� NKB podrobne špecifikuj�ci povinnosti 
a postupy pre KP/PP/SP pri realiz�cii IP/podprojektu/BG a preukazovan� opr�vnenosti
v�davkov v r�mci FM EHP/NFM.
Prostriedky predplatenia FM EHP a NFM a št�tneho rozpočtu na spolufinancovanie –
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finančn� prostriedky rozpočtovan� v št�tnom rozpočte v kapitole VPS. Tieto prostriedky s� 
prev�dzan� z mimorozpočtov�ch �čtoch PO v prospech �čtov KP/PP/SP. Prostriedky 
predplatenia zahrňuj� nasledovn� 4 zdroje: predplatenie prostriedkov FM EHP, predplatenie 
prostriedkov NFM, ŠR na spolufinancovanie FM EHP a ŠR na spolufinancovanie NFM. 
V tomto materi�li sa prostriedky z uveden�ch štyroch zdrojov označuj� ako prostriedky 
predplatenia, bez ohľadu na to, či s� KP/PP/SP poskytovan� z jedn�ho alebo oboch 
finančn�ch mechanizmov, a rovnako bez ohľadu na to, či je IP/podprojekt/BG 
spolufinancovan� zo št�tneho rozpočtu SR. PO prev�dza konkr�tnemu KP/PP/SP prostriedky 
predplatenia v kombin�cii a v pomere medzi jednotliv�mi 4 zdrojmi, ktor� vypl�va zo 
zmluvy o poskytnut� NFP/zo zmluvy o NFP. V pr�pade PP sa pod prostriedkami predplatenia 
ch�pu len prostriedky predplatenia FM EHP a/alebo prostriedky predplatenia NFM.  

Realizovan� v�davok – v�davok, u ktor�ho bolo uskutočnen� vecn� aj finančn� plnenie 
v�davku.

Refund�cia – poskytnutie finančn�ch prostriedkov pr�jemcovi pomoci zo s�kromn�ho 
sektora resp. konečn�mu prij�mateľovi z verejn�ho sektora alebo mimovl�dnej organiz�cii 
z prostriedkov predplatenia formou prepl�cania už realizovan�ch a zdokumentovan�ch 
v�davkov. Platobn� org�n n�sledne žiada finančn� prostriedky od �FM. Na pr�jemcov 
pomoci zo s�kromn�ho sektora sa syst�m refund�cie vzťahuje automaticky. Reportovacie 
obdobie (taktiež z�čtovacie obdobie) – presne stanoven� počet kalend�rnych mesiacov, ktor� 
vypl�va z aktu�lneho PIP platn�ho pre konkr�tny blokov� grant alebo individu�lny projekt. 
PIP sa po podpise dohody o poskytnut� grantu st�va jej pr�lohou a je z�v�zn� vo vzťahu 
medzi Slovenskou republikou a V�borom pre finančn� mechanizmus/N�rskym ministerstvom 
zahraničn�ch vec�. Reportovacie obdobie vych�dza z požiadaviek konkr�tneho 
sprostredkovateľa/konečn�ho prij�mateľa/pr�jemcu pomoci a v od�vodnen�ch pr�padoch je ho 
možn� v priebehu realiz�cie blokov�ho grantu/individu�lneho projektu zmeniť. Vzhľadom 
k tomu, že formul�r PIR sa použ�va na z�čtovanie opr�vnen�ch v�davkov SP/KP/PP voči 
�FM, tento ist� počet kalend�rnych mesiacov je z�v�zn� aj pre z�čtovanie finančn�ch 
prostriedkov vo vzťahu medzi NKB (prostredn�ctvom PO) a SP/KP/PP. 
Skutočne vynaložen� opr�vnen� v�davky – suma opr�vnen�ch v�davkov realizovan�ch 
KP/PP/SP, ktor� boli certifikovan� PO a schv�len� �FM. T�to suma m�že byť dodatočne 
zn�žen� o v�šku nezrovnalost� s finančn�m dopadom.   

Spr�va o ukončen� projektu (Project Completion Report) – dokument, ktor� opisuje 
celkov� dosiahnutie v�stupov a v�sledkov v porovnan� s p�vodn�m PIP a dodržanie z�sad 
implement�cie FM EHP a NFM. Formul�r PCR je vypracovan� v anglickom jazyku. PCR je 
určen� na z�verečn� z�čtovanie finančn�ch prostriedkov medzi NKB (prostredn�ctvom PO) 
a KP/PP/SP, ako aj medzi PO a �FM. Za overenie vecn�ho a finančn�ho pokroku v realiz�cii 
IP/BG zodpoved� NKB. Za certifik�ciu finančn�ho pokroku v realiz�cii IP/BG zodpoved� 
PO. KP/PP/SP z�čtuje v r�mci PCR vždy celkov� sumu opr�vnen�ch v�davkov 
realizovan�ch z prostriedkov NFP a z vlastn�ch zdrojov KP/PP/SP, a to aj na �rovni všetk�ch 
rozpočtov�ch položiek, ktor� vypl�vaj� z aktu�lnej PIP. KP/PP/SP tak postupuje aj v pr�pade, 
ak s� v r�mci jednotliv�ch zdrojov NFP deklarovan� v�davky vo vyšš�ch sum�ch, ako s� 
sumy vypl�vaj�ce z pr�lohy PIP dohody o poskytnut� grantu. Rozdiel medzi sumou skutočne 
vynaložen�ch opr�vnen�ch v�davkov KP/PP/SP, ktor� boli v zmysle zmluvy o poskytnut� 
NFP/zmluvy o NFP z�čtovan� zo zdroja predstavuj�ceho prostriedky z rozpočtov donorsk�ch 
št�tov a ktor� �FM nevyplatil PO z titulu prekročenia grantu vypl�vaj�ceho z dohody 
o poskytnut� grantu, predstavuje maxim�lnu v�šku kurzov�ch rozdielov hraden�ch 
z prostriedkov št�tneho rozpočtu. Konečn� v�ška kurzov�ch rozdielov z�vis� od sumy 
skutočne vynaložen�ch opr�vnen�ch v�davkov. Inform�ciu o d�tume schv�lenia PCR na 
�rovni �FM zasiela v lehote 10 pracovn�ch dn� odo dňa doručenia ostatn�m subjektom 
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z�častnen�m na finančnom riaden� konkr�tneho IP, resp. BG ten subjekt, ktor�mu bola t�to 
inform�cia doručen� od �FM.
Sprostredkovateľ – subjekt, ktor� bol určen� sprostredkov�vať blokov� grant financovan� 
z Finančn�ho mechanizmu EHP a/alebo N�rskeho finančn�ho mechanizmu. Sprostredkovateľ 
je v plnej miere zodpovedn� za implement�ciu blokov�ho grantu.

Syst�m finančn�ho riadenia FM EHP/NFM - komplex na seba nadv�zuj�cich a vz�jomne 
prepojen�ch podsyst�mov a činnost�, prostredn�ctvom ktor�ch sa zabezpečuje �činn� finančn� 
pl�novanie, rozpočtovanie, použitie, �čtovanie, v�kazn�ctvo, platby KP/PP/SP, sledovanie 
finančn�ch tokov, kontrola a overovanie pri realiz�cii pomoci FM EHP/NFM. Cieľom je 
hospod�rne, efekt�vne a �činn� využ�vanie prostriedkov FM EHP/NFM. 
Št�tna pokladnica – org�n št�tnej spr�vy zriaden� v zmysle z�kona č. 291/2002 Z. z. o 
Št�tnej pokladnici a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov zabezpečuj�ci s�stavu činnost� 
v r�mci syst�mu Št�tnej pokladnice, najm� centraliz�ciu riadenia verejn�ch financi�, 
realiz�ciu rozpočtu subjektov verejnej spr�vy, vedenie a spr�vu �čtov klientov a realiz�ciu 
platobn�ho styku klientov.

Št�tna pomoc – ak�koľvek pomoc poskytovan� z prostriedkov št�tneho rozpočtu 
alebo akoukoľvek formou z verejn�ch zdrojov podnikateľovi, ktor� nar�ša s�ťaž alebo hroz� 
narušen�m s�ťaže t�m, že zv�hodňuje určit� podniky alebo v�robu určit�ch druhov tovarov 
a m�že nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi člensk�mi št�tmi ES. NKB v od�vodnen�ch 
pr�padoch vypracuje sch�mu št�tnej pomoci najnesk�r do d�tumu vyhl�senia v�zvy určen� 
pre pr�jemcov pomoci. NKB ako aj sprostredkovateľ s� povinn� konzultovať sch�mu št�tnej 
pomoci s Ministerstvom financi� SR.
Tabuľka čerpania rozpočtu - sleduje čerpanie podľa rozpočtov�ch položiek, rozpočtov�ch 
podpoložiek a položiek nižšej �rovne, pričom z�kladom s� položky nižšej �rovne, teda 
najnižšej �rovne rozpočtu, ktor� je najidentifikovateľnejšia s realizovan�mi aktivitami.

Tabuľka rozpočtu individu�lneho projektu – dokument, ktor� zatrieďuje celkov�
opr�vnen� v�davky do aktiv�t a s�časne aj do rozpočtov�ch položiek.

�čtovn� doklad – doklad definovan� v � 10 ods. 1 z�kona č. 431/2002 Z. z. o �čtovn�ctve 
v znen� neskorš�ch predpisov. Pre �čely predkladania žiadost� o platbu a z�čtovania v�davkov 
KP/PP/SP sa vyžaduje splnenie n�ležitost� definovan�ch v ods. 1 p�sm. a) až f) predmetn�ho 
z�kona. Za dostatočn� splnenie n�ležitosti podľa p�sm. f) uveden�ho z�kona sa považuje 
vyhl�senie KP/PP/SP v žiadosti o platbu/žiadosti o preddavok v časti „Čestn� vyhl�senie 
KP/PP/SP“ v znen�, z ktor�ho vypl�va nasledovn�: 1) z�čtovan� suma finančn�ch 
prostriedkov zodpoved� �dajom uveden�m v �čtovn�ch dokladoch, je matematicky spr�vna a 
vych�dza z �čtovn�ctva, opr�vnen� v�davky boli skutočne realizovan� v r�mci obdobia 
opr�vnenosti; 2) n�rokovan� suma je v s�lade s ustanoveniami zmluvy o poskytnut� 
NFP/zmluvy o NFP; 3) pravidl� št�tnej pomoci, verejn�ho obstar�vania, ochrany životn�ho 
prostredia a rovnosti pr�ležitost� boli dodržan�, fyzick� a finančn� pokrok podlieha 
monitorovaniu vr�tane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli 
dodržan� v s�lade s ustanoveniami zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP; 4)origin�ly 
dokument�cie, definovan� v zozname pr�loh s� v držbe KP/PP/SP, n�ležite opečiatkovan�, 
podp�san� a pr�stupn� na konzultovanie pre �čely overenia. S� riadne zaznamenan� �čtovn�m 
z�pisom v �čtovn�ctve v zmysle z�kona č. 431/2002 Z. z. o �čtovn�ctve v znen� neskorš�ch 
predpisov. 5) KP/PP/SP si je vedom� skutočnosti, že v pr�pade nesplnenia podmienok zmluvy 
o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP alebo v pr�pade nespr�vne n�rokovan�ch finančn�ch 
prostriedkov je možn�, že pr�spevok nebude vyplaten�, bude upraven� alebo bude vyžiadan� 
vr�tenie neopr�vnene vyplaten�ch finančn�ch prostriedkov.
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�pln� žiadosť o platbu/preddavok – žiadosť KP/PP/SP o platbu, ktor� spĺňa všetky 
n�ležitosti stanoven� v časti 4.3 tejto pr�ručky. 
�rad pre finančn� mechanizmus – v�konn� apar�t V�boru pre finančn� mechanizmus EHP 
so s�dlom v Bruseli, riadi implement�ciu finančn�ho mechanizmu na �rovni EHP a pln� �lohu 
kontaktn�ho bodu medzi V�borom pre finančn� mechanizmus EHP a Slovenskou republikou. 
Z�roveň riadi implement�ciu N�rskeho finančn�ho mechanizmu a pln� �lohu kontaktn�ho 
bodu medzi Ministerstvom zahraničn�ch vec� N�rskeho kr�ľovstva. a Slovenskou republikou. 

Vecn� plnenie v�davku – najm� dodanie tovarov, služieb alebo pr�c.
Vlastn� zdroje konečn�ho prij�mateľa/pr�jemcu pomoci – finančn� prostriedky, ktor�mi sa 
podieľa KP/PP na financovan� individu�lneho projektu/podprojektu v stanovenej v�ške 
a určenom podiele. Pre �čely tohto materi�lu sa za vlastn� zdroje vo vzťahu k realiz�cii 
individu�lneho projektu/podprojektu považuj� tie prostriedky, ktor� KP/PP z�skal z in�ho 
zdroja, ako z rozpočtov donorsk�ch št�tov FM EHP a NFM a finančn� prostriedky poskytnut� 
zo št�tneho rozpočtu na spolufinancovanie k prostriedkom FM EHP a NFM, a napr. �ver 
z banky alebo pr�spevok tretej osoby. V pr�pade št�tnej rozpočtovej organiz�cie sa pre �čely 
tohto materi�lu pod vlastn�mi zdrojmi rozumej� finančn� prostriedky, okrem finančn�ch 
prostriedkov poskytnut�ch z rozpočtov donorsk�ch št�tov FM EHP a NFM a finančn�ch 
prostriedkov poskytnut�ch zo št�tneho rozpočtu na spolufinancovanie k prostriedkom FM 
EHP a NFM, s ktor�mi št�tna rozpočtov� organiz�cia hospod�ri a s� rozpočtovan� na tento 
�čel. V pr�pade št�tnej pr�spevkovej organiz�cie sa pre �čely tohto materi�lu pod vlastn�mi 
zdrojmi rozumej� finančn� prostriedky, okrem finančn�ch prostriedkov poskytnut�ch 
z rozpočtov donorsk�ch št�tov FM EHP a NFM a finančn�ch prostriedkov poskytnut�ch zo 
št�tneho rozpočtu na spolufinancovanie k prostriedkom FM EHP a NFM, napr. pr�spevok 
zriaďovateľa na realiz�ciu individu�lneho projektu/podprojektu, dary a dot�cie. V�davky  
realizovan� z vlastn�ch zdrojov vr�tane zdrojov z�skan�ch od tret�ch os�b je možn� z�čtovať 
ako opr�vnen� v�davky v pr�pade, ak spĺňaj� podmienky stanoven� v zmluve o poskytnut� 
NFP/zmluve o NFP a v Pr�ručke. Za vlastn� zdroje konečn�ho prij�mateľa/pr�jemcu pomoci 
sa nepovažuj� prostriedky, ktor� KP/PP z�skal formou NFP v r�mci akejkoľvek zahraničnej 
pomoci (napr. štruktur�lne fondy E�, KF, EFF, ŠFM alebo in� individu�lny 
projekt/podprojekt FM EHP/NFM). 
V�bor pre finančn�  mechanizmus – riadi Finančn� mechanizmus EHP, vyd�va z�kladn� 
pravidl� a postupy pre implement�ciu FM EHP,  ako aj ďalšie usmernenia v tejto oblasti, 
schvaľuje žiadosti o poskytovanie finančn�ch prostriedkov z finančn�ho mechanizmu EHP 
na realiz�ciu individu�lnych projektov a blokov�ch grantov.
Zmluva o poskytnut� nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku – podrobn� zmluva o podpore 
individu�lneho projektu/podprojektu financovan�ho z Finančn�ho mechanizmu 
EHP/N�rskeho finančn�ho mechanizmu a št�tneho rozpočtu SR na spolufinancovanie 
uzatvoren� medzi N�rodn�m kontaktn�m bodom/sprostredkovateľom a konečn�m 
prij�mateľom/pr�jemcom pomoci určuj�ca podmienky poskytnutia nen�vratn�ho finančn�ho 
pr�spevku, ako aj pr�va a povinnosti z�častnen�ch str�n.
Zmluva o nen�vratnom finančnom pr�spevku – podrobn� zmluva o poskytnut� 
nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku na blokov� grant financovan�ho z FM EHP/NFM 
a št�tneho rozpočtu SR na spolufinancovanie uzatvoren� medzi N�rodn�m kontaktn�m 
bodom a sprostredkovateľom, určuj�ca podmienky poskytnutia nen�vratn�ho finančn�ho 
pr�spevku (NFP), ako aj pr�va a povinnosti z�častnen�ch str�n.
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Zoznam �čtovn�ch dokladov – dokument, ktor�ho �lohou je zatriediť jednotliv� v�davky 
prekladan� v r�mci žiadosti o platbu do rozpočtov�ch položiek, rozpočtov�ch podpoložiek, 
položiek nižšej �rovne a aktiv�t. 

Žiadosť o platbu – formul�r stanoven� usmernen�m PO, na z�klade ktor�ho s� KP/PP/SP 
prev�dzan� finančn� prostriedky FM EHP, NFM a prostriedkov ŠR na spolufinancovanie. 
Žiadosti o platbu sa členia na žiadosti o predfinancovanie, žiadosti o z�čtovanie 
predfinancovania a/alebo refund�ciu, žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu, žiadosti 
o refund�ciu, žiadosti o z�verečn� platbu a žiadosti o preddavok. Povinn� pr�lohy 
k jednotliv�m žiadostiam o platbu s� stanoven� v časti 4.3 tejto pr�ručky. V pr�pade žiadosti 
o platbu, ktor� predklad� SP na NKB, sa v texte kv�li jednoznačn�mu odl�šeniu použ�va 
pojem žiadosť o preddavok. 

Žiadosť o vr�tenie finančn�ch prostriedkov - doklad, ktor� pozost�va z formul�ru žiadosti 
a pr�loh, na ktor�ho z�klade m� KP/PP/SP povinnosť vr�tiť finančn� prostriedky v pr�slušnom 
pomere na stanoven� �čty.
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1.2 Zoznam použit�ch skratiek

BG blokov�  grant
COV celkov� opr�vnen� v�davky
čiastkov� PCR čiastkov� spr�va o ukončen� projektu
čiastkov� PIR čiastkov� priebežn� spr�va o projekte
EHP Eur�psky hospod�rsky priestor
EK Eur�pska komisia
ES Eur�pske spoločenstvo
E� Eur�pska �nia
EUR euro (k�d platidla vytvoren� podľa normy ISO 4217)
FM EHP Finančn� mechanizmus Eur�pskeho hospod�rskeho priestoru
IP individu�lny projekt
ISUF Informačn� syst�m �čtovn�ctva fondov
KP konečn� prij�mateľ
KK konverzn� kurz
MZV NK Ministerstvo zahraničn�ch vec� N�rskeho kr�ľovstva  
NFM N�rsky finančn� mechanizmus
NFP nen�vratn� finančn� pr�spevok
NK N�rske kr�ľovstvo
NKB N�rodn� kontaktn� bod
NMV N�rodn� monitorovac� v�bor pre FM EHP a NFM
OOV odhad očak�van�ch v�davkov

ORINFM Odbor riadenia a implement�cie Finančn�ho mechanizmu EHP 
a N�rskeho finančn�ho mechanizmu

PCR Project Completion Report – Spr�va o ukončen� projektu
PIP Project Implementation Plan – Pl�n realiz�cie projektu
PIR Project Interim Report – Priebežn� spr�va o projekte
PO platobn� org�n
PP pr�jemca pomoci

Pr�ručka
Pr�ručka pre konečn�ho prij�mateľa/ pr�jemcu 
pomoci/sprostredkovateľa blokov�ho grantu z FM EHP 
a NFM

Prostriedky predplatenia Prostriedky predplatenia FM EHP a NFM a št�tneho 
rozpočtu na spolufinancovanie

SP sprostredkovateľ
ŠR št�tny rozpočet
�FM �rad pre finančn� mechanizmus
�VO �rad pre verejn� obstar�vanie 
VFM V�bor pre finančn� mechanizmus EHP
VO verejn� obstar�vanie
V�C vyšš� �zemn� celok, resp. samospr�vny kraj

Zmluva medzi NK a ES  Zmluva medzi N�rskym kr�ľovstvom a Eur�pskym 
spoločenstvom

Zmluva o EHP Zmluva o Eur�pskom hospod�rskom priestore

Zmluva o NFP Zmluva o nen�vratnom finančnom pr�spevku (tiež zmluva 
medzi NKB a sprostredkovateľom)

Zmluva o poskytnut� NFP Zmluva o poskytnut� nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku
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2 �vod

Pr�ručka pre konečn�ho prij�mateľa/pr�jemcu pomoci/sprostredkovateľa blokov�ho grantu 
z Finančn�ho mechanizmu EHP a N�rskeho finančn�ho mechanizmu, verzia 2.0 (ďalej len 
„pr�ručka“) je určen� pre konečn�ch prij�mateľov/pr�jemcov pomoci (ďalej len „KP/PP“) 
a sprostredkovateľov (ďalej len „SP“) blokov�ho grantu z Finančn�ho mechanizmu EHP 
(ďalej len „FM EHP“) a N�rskeho finančn�ho mechanizmu (ďalej len „NFM“), ktor�m bolo 
V�borom pre finančn� mechanizmus EHP (ďalej len „VFM“) a/alebo Ministerstvom 
zahraničn�ch vec� N�rskeho kr�ľovstva (ďalej len „MZV NK“) schv�len� poskytnutie 
grantu/nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku a s ktor�mi �rad vl�dy SR ako N�rodn� 
kontaktn� bod uzatvoril zmluvu o poskytnut� nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku (ďalej len 
„NFP“)/zmluvu o NFP.
Postupmi pop�san�mi v tejto pr�ručke s� v zmysle zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP 
povinn� sa riadiť nielen KP/PP v r�mci individu�lnych projektov a/alebo SP blokov�ch 
grantov, ale aj KP/PP realizuj�ci podprojekty v r�mci blokov�ch grantov, a to v rozsahu, 
ktor� je pre nich aplikovateľn� v s�lade  so zmluvou o poskytnut� NFP.
Pr�ručka sl�ži KP/PP/SP na špecifik�ciu jednotliv�ch pracovn�ch postupov pri realiz�cii 
schv�len�ch individu�lnych projektov/podprojektov/blokov�ch grantov. Pr�ručka usmerňuje 
KP/PP/SP ako spr�vne vykon�vať vecn� a finančn� riadenie, aby realiz�cia individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu prebiehala optim�lne a individu�lny 
projekt/podprojekt/blokov� grant bol �spešne ukončen�.

3 Platnosť a �činnosť pr�ručky

3.1 Platnosť pr�ručky

Pr�ručka je platn� odo dňa jej podpisu ved�cim �radu vl�dy Slovenskej republiky. 
Predch�dzaj�ca verzia pr�ručky str�ca platnosť a �činnosť dňom podpisu posledn�ho dodatku 
k zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP, ktor�m sa do zml�v o poskytnut� NFP/zml�v o 
NFP premietli zmeny s�visiace s vydan�m Pravidiel implement�cie FM EHP a NFM, verzia 
2.0.

3.2 �činnosť pr�ručky

Pre �čely pr�ručky rozlišujeme medzi:
1. p�vodn�mi KP a PP,
2. nov�mi KP a PP.

P�vodn� KP a PP s� KP a PP, s ktor�mi bola uzavret� zmluva o poskytnut� NFP pred 
vydan�m verzie 2.0 Pravidiel implement�cie Finančn�ho mechanizmu EHP a N�rskeho 
finančn�ho mechanizmu, (ďalej len „Pravidl� implement�cie FM EHP a NFM“), t.j. pred 
26.5.2009
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Nov� KP a PP s� KP a PP, s ktor�mi bola uzavret� zmluva o poskytnut� NFP po vydan� verzie 
2.0 Pravidiel implement�cie FM EHP a NFM, t.j. po 26.5.2009

So všetk�mi SP boli zmluvy o nen�vratnom finančnom pr�spevku uzavret� pred vydan�m 
verzie 2.0 Pravidiel implement�cie FM EHP a NFM, preto sa nerozlišuje medzi p�vodn�mi 
SP a nov�mi SP. 

3.2.1 �činnosť pr�ručky pre p�vodn�ch KP a PP a pre SP

Pre p�vodn�ch KP,PP a pre SP je pr�ručka �činn� odo dňa podpisu dodatku k zmluve 
o poskytnut� NFP/zmluve o NFP. T�mto dodatkom je dodatok, ktor�m sa do zml�v 
o poskytnut� NFP/zml�v o NFP premietli zmeny s�visiace s aktualiz�ciou Pravidiel 
implement�cie FM EHP a NFM z verzie 1.0 na verziu 2.0.

NKB/SP m�že pred podpisom dodatku za NKB/SP vyžadovať splnenie určit�ch podmienok 
od KP/PP/SP. KP/PP/SP je povinn� pred uzavret�m dodatku k zmluve s NKB predložiť
vyplnen� tabuľku čerpania rozpočtu, ktor� tvor� pr�lohu č.3 tejto pr�ručky.

Pr�padn� zmeny v implement�cii individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu, 
ktor� vypl�vaj� zo zmien tejto verzie pr�ručky v porovnan� s p�vodnou verziou �činnou od 
1.11.2007 s� p�vodn� KP a PP a SP povinn� zapracovať v pr�slušn�ch dokumentoch najnesk�r 
do ukončenia reportovacieho obdobia priebežnej spr�vy o projekte (ďalej len 
„PIR“)/čiastkovej priebežnej spr�vy o projekte (ďalej len „čiastkov� PIR“), prebiehaj�ceho 
v čase podpisu dodatku k zmluve o poskytnut� NFP.

Pr�padn� zmeny vn�torn�ho manu�lu proced�r SP, ktor� vypl�vaj� zo zmien tejto verzie 
pr�ručky v porovnan� s p�vodnou verziou s� SP povinn� predložiť NKB na schv�lenie 
najnesk�r do ukončenia reportovacieho obdobia nasleduj�ceho po reportovacom obdob� 
prebiehaj�com v čase podpisu dodatku k zmluve o NFP. SP s� povinn� informovať o vydan� 
pr�ručky KP a PP, ktor� realizuj� podprojekty BG.

3.2.2 �činnosť pr�ručky pre nov�ch KP a PP 

Pre nov�ch KP a PP je pr�ručka �činn� odo dňa jej platnosti.

KP a PP, s ktor�mi bola uzavret� zmluva o poskytnut� NFP v obdob� medzi 26.5.2009 a dňom
nadobudnutia platnosti pr�ručky s� povinn� pr�padn� zmeny v implement�cii individu�lneho 
projektu/podprojektu, ktor� vypl�vaj� zo zmien tejto verzie pr�ručky v porovnan� s p�vodnou 
verziou, zapracovať v pr�slušn�ch dokumentoch najnesk�r do ukončenia reportovacieho 
obdobia PIR/čiastkovej PIR, prebiehaj�ceho v čase nadobudnutia platnosti pr�ručky. 

Z pr�ručky je možn� udeliť v�nimku len v skutočne od�vodnen�ch pr�padoch, ktor� ako 
od�vodnen� uzn� NKB. V�nimku m�že udeliť ved�ci �radu vl�dy Slovenskej republiky.
V�nimky sa udeľuj� v p�somnej forme na z�klade p�somnej žiadosti ORINFM, PO alebo na 
p�somn� žiadosť KP/PP/SP. 
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V pr�pade, ak pr�ručka odkazuje na predpisy, ktor� sa pred alebo počas jej �činnosti 
novelizovali alebo in�m sp�sobom zmenili, KP/SP je povinn� riadiť sa t�mito aktu�lnymi 
predpismi.

Pr�ručku je možn� aktualizovať dodatkom k pr�ručke alebo vydan�m jej novej verzie. 

Pr�lohy pr�ručky, zasielan� NKB v elektronickej podobe je možn� aktualizovať zaslan�m 
novej verzie pr�lohy priamo KP/PP/SP na e-mailov� adresu stanoven� v zmluve o poskytnut� 
NFP/ v zmluve o NFP.

K pr�ručke bude vydan� dodatok za predpokladu, ak sa niektor� z ustanoven� v praxi preuk�že 
ako neopodstatnen� alebo nevykonateľn� pre určit� okruh KP/PP/SP. Dodatok schvaľuje 
ved�ci �radu vl�dy Slovenskej republiky. Dodatok m�že rozš�riť alebo bližšie špecifikovať 
povinnosti a/alebo pr�va NKB/PO/KP/PP/SP.

Pr�ručka podlieha aktualiz�cii najm� za predpokladu, ak sa viacer� ustanovenia v praxi 
preuk�žu ako neopodstatnen� alebo nevykonateľn� pre určit� okruh KP/PP/SP, alebo sa 
z�sadn�m sp�sobom zmenia pr�vne predpisy, v nadv�znosti na čo bude s nimi pr�ručka 
v rozpore.

4 Žiadosti o platbu

KP/PP/SP je povinn� predkladať žiadosti o platbu v term�noch ustanoven�ch zmluvou 
o poskytnut� NFP/zmluvou o NFP a v s�lade s touto pr�ručkou. 

T�to pr�ručka obsahuje len tie inform�cie o žiadostiach o platbu, ktor� s� z pohľadu NKB 
vhodn� pre lepšie pochopenie syst�mu. Ďalšie d�ležit� inform�cie o žiadostiach o platbu s� 
uveden� v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP.

4.1 Druhy žiadost� o platbu

Žiadosťami o platbu s�:

Formul�re určen� pre syst�m predfinancovania:
1. Žiadosť o predfinancovanie
2. Žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu

Formul�re určen� pre syst�m z�lohovej platby:
3. Žiadosť o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu

Formul�re určen� pre syst�m predfinancovania a syst�m z�lohovej platby:
4. Žiadosť o z�verečn� platbu

Formul�re určen� pre syst�m refund�cie:
5. Žiadosť o refund�ciu

Formul�re určen� pre SP:
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6. Žiadosť o preddavok
7. Žiadosť o z�čtovanie blokov�ho grantu

Prv�ch p�ť žiadost� o platbu sa člen� medzi žiadosti o platbu v r�mci individu�lnych projektov
a žiadosti o platbu v r�mci podprojektov, pričom ku každej z t�chto žiadost� o platbu existuje 
samostatn� formul�r. Pre �čely tejto pr�ručky však nie je potrebn� medzi t�mito formul�rmi 
rozlišovať.

Žiadosti o platbu sa č�sluj� kontinu�lne od začiatku realiz�cie IP/BG. V pr�pade zamietnutia 
určitej žiadosti o platbu bude mať nasleduj�ca žiadosť o platbu č�slo tejto zamietnutej žiadosti 
o platbu. D�vodom je podmienka, aby každ� žiadosť o platbu, ktor� NKB vklad� do syst�mu 
ISUF, mala č�slo kontinu�lne nasleduj�ce po č�sle predch�dzaj�cej žiadosti. 

Pr�klad:
Posledn� č�slo žiadosti o platbu predloženej v roku 2008 bolo 08006. Č�slo prvej žiadosti 
o platbu predloženej v roku 2009 bude 09007.
Posledn� č�slo žiadosti o platbu predloženej v roku 2009 bolo 09009 (alebo 9009, v z�vislosti od 
form�tovania formul�ra). Č�slo prvej žiadosti o platbu predloženej v roku 2010 bude 10010, a to 
aj v pr�pade, že KP už medzičasom predložil žiadosť s č�slom 10010, ktor� bola zamietnut�. 

4.1.1 Žiadosť o predfinancovanie

Žiadosť o predfinancovanie je opr�vnen� KP predkladať maxim�lne raz za jeden kalend�rny 
mesiac. To znamen�, že v r�mci jedn�ho kalend�rneho mesiaca je KP opr�vnen� predložiť len 
jednu žiadosť o predfinancovanie. 

Pri žiadostiach o predfinancovanie je veľmi d�ležit� pl�novanie v�davkov. V�davky by mali 
byť pl�novan� tak, aby dod�vateľ vystavil �čtovn� doklad čo najbližšie k term�nu predloženia 
žiadosti o platbu. T�m sa limituje riziko, že �čtovn� doklad nebude uhraden� v lehote 
splatnosti. 

Pri v�bere dod�vateľa/zhotoviteľa je taktiež d�ležit�, aby bol dod�vateľ pred predložen�m 
ponuky upovedomen� o tom, že lehota splatnosti �čtovn�ch dokladov m�že byť v zmluve 
stanoven� na dlhšie časov� obdobie, pričom NKB odpor�ča stanoviť lehotu splatnosti na 60 
dn� a viac. Pri tovaroch, pr�cach a služb�ch obstar�van�ch verejn�m obstar�van�m, verejnou 
obchodnou s�ťažou a prieskumom trhu NKB odpor�ča zahrn�ť tak�to splatnosť do zmluvy 
medzi dod�vateľom/zhotoviteľom a KP/PP/SP.

Splatnosť fakt�ry však podľa �35 ods. 6 z�kona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstar�van� 
v znen� pr�padn�ch neskorš�ch zmien a predpisov nem�že byť v�berov�m krit�riom, preto 
vhodn�m sp�sobom je do s�ťažn�ch podkladov priložiť n�vrh zmluvy, kde obstar�vateľ 
zadefinuje lehotu splatnosti �čtovn�ch dokladov. V pr�pade prieskumu trhu je vhodn� 
ozn�miť lehotu splatnosti �čtovn�ch dokladov potenci�lnym uch�dzačom v liste alebo e-
maily, ktor�m KP/SP vyzve uch�dzačov na predloženie cenovej ponuky. 

Syst�m predfinancovania použ�vaj� KP, ktor� s� subjektmi sektora verejnej spr�vy alebo 
mimovl�dnych organiz�ci�, pričom realizuj� investičn� projekt / investičn� podprojekt, t.j. 
viac ako 50% celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov tvoria v�davky investičn�ho charakteru. To, 
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či je individu�lny projekt/podprojekt financovan� predfinancovan�m, stanovuje zmluva o 
poskytnut� NFP.

KP zahrn� do žiadosti o predfinancovanie len tie v�davky za tovary, služby a pr�ce, ktor� ešte 
neboli uhraden� zo zdrojov KP, ale dod�vka t�chto tovarov, služieb alebo pr�c už bola 
uskutočnen�. Do žiadosti o predfinancovanie s� KP opr�vnen� zahrn�ť aj v�davky, ktor� boli 
hraden� v hotovosti.

Špecifick� v�davky a in� v�davky neinvestičn�ho charakteru, ktor� KP uhradil pred predložen�m 
žiadosti o predfinancovanie nie je KP opr�vnen� zahrn�ť do žiadosti o predfinancovanie, tieto 
m�že zahrn�ť len do žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu. 

Špecifick�mi v�davkami s�:
- mzdov� v�davky, 
- v�davky na tuzemsk� a zahraničn� pracovn� cesty, 
- v�davky na n�jomn�, 
- v�davky na energie – elektrina, voda, plyn, 
- telekomunikačn� v�davky, internet,
- in� v�davky, pri ktor�ch sa uplatňuje pomern� sp�sob v�počtu opr�vnenej sumy v�davku,
- v�davky, pri ktor�ch finančn� plnenie predch�dza vecn�mu plneniu. 

In�mi v�davkami neinvestičn�ho charakteru s� v�davky na obstaranie hmotn�ho majetku, 
nehmotn�ho majetku a in�ho majetku, ktor� nie je možn� zaradiť medzi kapit�lov� v�davky 
v zmysle opatrenia MF SR ustanovuj�ceho druhov� klasifik�ciu, organizačn� klasifik�ciu 
a ekonomick� klasifik�ciu rozpočtovej klasifik�cie a ktor� nie je možn� zaradiť ani medzi 
špecifick� v�davky definovan� v tomto dokumente. Okrem vyššie stanoven�ch špecifick�ch 
v�davkov sa teda za in� v�davky neinvestičn�ho charakteru nepovažuj� ani nasledovn� 
kapit�lov� v�davky:
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 N�kup pozemkov a nehmotn�ch akt�v

711001 Pozemkov
711002 Lesov
711003 Softv�ru
711004 Licenci�
711200 Ostatn�ch

712 N�kup budov, objektov alebo ich čast�
712001 Budov, objektov alebo ich čast�
71200 Budov alebo  objektov určen�ch na likvid�ciu 

713 N�kup strojov, pr�strojov, zariaden�, techniky a n�radia 
713001 Interi�rov�ho vybavenia
713002 V�počtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
71300 Prev�dzkov�ch strojov, pr�strojov, zariaden�, techniky a  n�radia
713005 Špeci�lnych strojov, pr�strojov, zariaden�, techniky, n�radia a materi�lu
713006 Komunikačnej infraštrukt�ry

714 N�kup dopravn�ch prostriedkov všetk�ch druhov
714001 Osobn�ch automobilov
714002 Autobusov
714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek
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714004 N�kladn�ch vozidiel, ťahačov, pr�pojn�ch vozidiel, dopravn�ch  pracovn�ch 
strojov, traktorov

714005 Špeci�lnych automobilov
714006 Dopravn�ch lietadiel, vrtuľn�kov

716 Pr�pravn� a projektov� dokument�cia 
717 Realiz�cia stavieb a ich technick�ho zhodnotenia

717001 Realiz�cia nov�ch stavieb 
717002 Rekonštrukcia a moderniz�cia
717003 Pr�stavby, nadstavby, stavebn� �pravy 

718 Rekonštrukcia a moderniz�cia strojov a zariaden�
718002 V�počtovej techniky.

Špecifick� v�davky a in� v�davky neinvestičn�ho charakteru nesm� byť hraden� z osobitn�ho 
�čtu zriaden�ho na realiz�ciu in�ch programov zahraničnej alebo n�rodnej pomoci (napr. in�ch 
individu�lnych projektov/podprojektov FM EHP, NFM, projektov financovan�ch zo ŠF, KF, 
EFF alebo ŠFM). 

V pr�pade, ak finančn� prostriedky nebud� pouk�zan� na �čet KP zo strany PO v term�ne 
splatnosti �čtovn�ho dokladu, je KP opr�vnen� uhradiť �čtovn� doklad z dodatočn�ch vlastn�ch 
zdrojov. NKB nepreber� na seba zodpovednosť za pr�padn� neuhradenie �čtovn�ho dokladu 
v lehote splatnosti vr�tane pok�t a pen�le, ak neuhradenie �čtovn�ho dokladu v lehote splatnosti 
bolo zavinen� KP/PP/SP, alebo ak �čtovn� doklad nebol v s�lade s platn�mi predpismi FM 
EHP/NFM a nebol schv�len� zo strany SP/NKB/PO, resp. bol vr�ten� na doplnenie alebo bolo 
pozastaven� schvaľovanie  žiadosti o platbu. V�davok, ktor� KP uhradil z dodatočn�ch 
vlastn�ch zdrojov napriek tomu, že bol zahrnut� do žiadosti o predfinancovanie, sa aj naďalej 
bude považovať za v�davok poskytnut� v r�mci predfinancovania.

KP je opr�vnen� predložiť žiadosť o predfinancovanie aj za predpokladu, že predch�dzaj�ca 
žiadosť o predfinancovanie alebo žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu ešte 
nebola schv�len� SP alebo NKB a/alebo PO. SP, NKB a PO však v takomto pr�pade m�žu 
pozastaviť schvaľovanie žiadosti o predfinancovanie až do doby, k�m nebude schv�len� 
predch�dzaj�ca žiadosť o predfinancovanie alebo žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu. Pri rozhodovan� sa o pozastaven� schvaľovania žiadosti o predfinancovanie alebo 
žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu berie NKB a PO do �vahy najm�:

- či boli v r�mci predch�dzaj�cej žiadosti o predfinancovanie alebo žiadosti o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo refund�ciu identifikovan� tak� nedostatky, ktor� sa m�žu t�kať 
aj v�davkov uplatňovan�ch v ďalš�ch žiadostiach o predfinancovanie,

- ak� je objem doteraz nez�čtovan�ch finančn�ch prostriedkov.

Finančn� prostriedky vyplaten� na z�klade žiadosti o predfinancovanie je KP povinn� 
previesť na �čty dod�vateľa/zhotoviteľa z osobitn�ho �čtu do 5 pracovn�ch dn� od ich 
prip�sania. V�pis z osobitn�ho �čtu preukazuj�ci vr�tenie t�chto finančn�ch prostriedkov 
predlož� k najbližšej žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu.  

4.1.2 Žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu

Žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu predklad� KP najnesk�r do 10 
pracovn�ch dn� od uplynutia dan�ho reportovacieho obdobia. Dan�m reportovac�m obdob�m 
sa mysl� obdobie stanoven� v PIP, na ktor� sa žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo 
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refund�ciu vzťahuje. Žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu sa č�sluje 
kontinu�lne v nadv�znosti na žiadosť o predfinancovanie, t.j. ak m� žiadosť 
o predfinancovanie č�slo 09001 a bola predložen� pred predložen�m žiadosti o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo refund�ciu, žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu
m� č�slo 09002 napriek tomu, že ide o prv� žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu.

V pr�pade, ak KP k desiatemu pracovn�mu dňu po uplynut� reportovacieho obdobia nem� 
k dispoz�cii formul�r PIR pre toto reportovacie obdobie, je povinn� predložiť žiadosť o 
z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu bez PIR. 

Do žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu v časti t�kaj�cej sa
predfinancovania (sekcia 5 „Z�čtovanie poskytnut�ch predfinancovan�“) je KP povinn� 
zahrn�ť všetky v�davky, ktor�:
1. boli NKB/PO/SP uznan� ako opr�vnen� v r�mci niektorej so žiadost� o predfinancovanie,
2. neboli z�čtovan� v r�mci predch�dzaj�cich PIR, 
3. boli preveden� na osobitn� �čet KP uveden� v zmluve o poskytnut� NFP, 
4. a n�sledne boli uhraden� na �čty dod�vateľov/zhotoviteľov v danom reportovacom 

obdob�. 

Do tejto časti žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu zahrnie aj v�davky, 
ktor� boli uhraden� v hotovosti, keďže tieto boli tiež poskytnut� predfinancovan�m.

Do časti žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu t�kaj�cej sa refund�cie
(sekcia 6 „Suma žiadan�ch prostriedkov formou refund�cie“) je KP povinn� zahrn�ť všetky 
špecifick� v�davky a in� v�davky neinvestičn�ho charakteru, ktor� nežiadal prostredn�ctvom 
žiadosti o predfinancovanie a uhradil v danom reportovacom obdob� z dodatočn�ch vlastn�ch 
zdrojov, s� z�čtovan� v priloženej PIR a neboli deklarovan� voči �FM v r�mci PIR za žiadne 
z predch�dzaj�cich z�čtovac�ch obdob�.  

Finančn� prostriedky vyplaten� na z�klade žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu je KP povinn� previesť na vlastn� �čty z osobitn�ho �čtu do 5 pracovn�ch dn� od 
ich prip�sania. V�pis z osobitn�ho �čtu preukazuj�ci vr�tenie t�chto finančn�ch prostriedkov 
predlož� k ďalšej žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu.  

KP je opr�vnen� na jednorazov� sp�tn� uhradenie opr�vnen�ch v�davkov investičn�ho 
aj neinvestičn�ho charakteru z prostriedkov prv�ho predfinancovania. Ide o v�davky, 
ktor� realizoval počn�c d�tumom opr�vnenosti v�davkov vypl�vaj�com zo zmluvy 
o poskytnut� NFP, až po deň prip�sania prostriedkov prvej žiadosti o predfinancovanie na svoj 
osobitn� �čet stanoven� v zmluve o poskytnut� NFP. Tieto v�davky je opr�vnen� uplatniť si 
v r�mci prvej žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu/a alebo 
refund�ciu ako refund�ciu v sekcii 6 (Suma žiadan�ch prostriedkov formou refund�cie). 

KP je povinn� predložiť žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu aj za 
predpokladu, že predch�dzaj�ca žiadosť o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu ešte 
nebola schv�len� SP, NKB alebo PO. K tejto žiadosti PIR nepriklad�, keďže ju nem� 
k dispoz�cii. SP/NKB n�sledne m�žu zl�čiť reportovacie obdobia za podmienok uveden�ch 
v tejto pr�ručke. Ak sa tak stane, všetky dovtedy neschv�len� žiadosti o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo refund�ciu bud� zamietnut� a KP bude povinn� predložiť žiadosť o 
z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu pokr�vaj�cu cel� zl�čen� reportovacie obdobie. 
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V tomto pr�pade nepredklad� tie �čtovn� doklady a podporn� dokument�ciu k v�davkom, o 
ktor� žiadal v p�vodnej/p�vodn�ch žiadosti/žiadostiach o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu, keďže tieto už predložil NKB/SP. Predklad� všetky �čtovn� doklady a podporn� 
dokument�ciu, ktor� nepredložil k p�vodnej/p�vodn�m žiadosti/žiadostiam o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo refund�ciu. Predklad� aj všetky ostatn� dokumenty uveden� v tejto 
pr�ručke, ktor� tvoria pr�lohy k žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a alebo refund�ciu, t.j. 
sprievodn� list a obsah, zoznam �čtovn�ch dokladov za všetky v�davky, ktor� s� zahrnut� do 
tejto zl�čenej žiadosti o platbu, tabuľku čerpania rozpočtu sumarizuj�cu všetky v�davky, ktor� 
s� zahrnut� do zl�čenej žiadosti o platbu, ak ide o individu�lny projekt. Taktiež predklad� 
PIR/čiastkov� PIR na cel� zl�čen� reportovacie obdobie. Z�roveň predklad� v�pisy z osobitn�ho 
�čtu preukazuj�ce �hradu finančn�ch prostriedkov z osobitn�ho �čtu na �čty 
dod�vateľov/zhotoviteľov, ktor� ešte nepredložil NKB/SP a v�pisy z in�ch �čtov ako je osobitn�
�čet uveden� v zmluve o poskytnut� NFP k v�davkom, ktor� žiada formou refund�cie, ktor� ešte 
nepredložil NKB/SP. Predklad� aj v�pisy z osobitn�ho �čtu deklaruj�ce vr�tenie finančn�ch 
prostriedkov na �čty KP, z ktor�ch hradil v�davky na �čty dod�vateľov/zhotoviteľov (špecifick� 
v�davky, hotovostn� v�davky a in� v�davky neinvestičn�ho charakteru hraden� z in�ch �čtov 
KP ako je �čet uveden� v zmluve o poskytnut� NFP). 

4.1.3 Žiadosť o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu

Syst�m z�lohov�ch platieb použ�vaj� konečn� prij�matelia, ktor� s� subjektmi sektora verejnej 
spr�vy alebo mimovl�dnych organiz�ci�, pričom realizuj� neinvestičn� projekt/neinvestičn� 
podprojekt, t.j. viac ako 50% celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov je neinvestičn�ho charakteru.
To, či je individu�lny projekt/podprojekt financovan� z�lohov�mi platbami, stanovuje zmluva 
o poskytnut� NFP.

Do žiadosti o z�lohov� platbu v časti t�kaj�cej sa z�čtovania z�lohovej platby je KP 
povinn� zahrn�ť všetky v�davky, ktor�:
1. neboli z�čtovan� v r�mci predch�dzaj�cich PIR, 
2. boli uhraden� na �čty dod�vateľov/zhotoviteľov v danom reportovacom obdob� 

z osobitn�ho �čtu a tovary, pr�ce a služby boli dod�vateľmi/zhotoviteľmi dodan� 
v tomto reportovacom obdob�. 

Do tejto časti žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu zahrnie aj v�davky, ktor� boli 
uhraden� v hotovosti.

Do žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu t�kaj�cej sa refund�cie (sekcia 8 
„Opr�vnen� suma žiadosti o refund�ciu“) je KP povinn� zahrn�ť všetky špecifick� v�davky 
a in� v�davky neinvestičn�ho charakteru, ktor� uhradil v danom reportovacom obdob�
z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov, s� z�čtovan� v priloženej PIR a neboli deklarovan� voči 
�FM v r�mci PIR za žiadne z predch�dzaj�cich z�čtovac�ch obdob�.  

Finančn� prostriedky vyplaten� konečn�mu prij�mateľovi na z�klade schv�lenej žiadosti 
o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu PO/SP formou z�lohovej platby KP neprev�dza
z osobitn�ho �čtu na in� vlastn� �čty, keďže tieto finančn� prostriedky si prev�dza
z osobitn�ho �čtu vždy do 5 pracovn�ch dn� od ukončenia pr�slušn�ho kalend�rneho 
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mesiaca, v ktorom boli tieto v�davky uhraden� z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov KP, t.j. 
z in�ch �čtov KP alebo v hotovosti.

Žiadosť o prv� z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu je KP povinn� predložiť do 10 pracovn�ch 
dn� od nadobudnutia �činnosti zmluvy o poskytnut� NFP. V�ška žiadanej prvej z�lohovej platby 
nesmie presiahnuť 40% z nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku. Do v�šky žiadanej prvej 
z�lohovej platby sa započ�taj� aj v�davky, ktor� KP uhradil odo dňa nasleduj�ceho po 
�činnosti zmluvy o poskytnut� NFP, pokiaľ v zmluve nie je stanoven� inak, do dňa 
prip�sania prvej z�lohovej platby na �čet KP. Tieto v�davky sa zahrn� do časti žiadosti o 
z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu t�kaj�cej sa refund�cie. 

Celkov� suma prvej žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu požadovan� KP sa urč� ako 
s�čet sumy v časti OOV žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu a v�davkov 
požadovan�ch v r�mci refund�cie (Sekcia 8 - Opr�vnen� suma žiadosti o refund�ciu), pričom 
tento s�čet nesmie prekročiť 40% z NFP.

O druh� z�lohov� platbu m�že KP požiadať až po ukončen� reportovacieho obdobia 
nasleduj�ceho po reportovacom obdob�, v ktorom predložil žiadosť o prv� z�lohov� platbu
a/alebo refund�ciu. NKB z tohto d�vodu požiada �FM o zl�čenie reportovacieho obdobia, 
v ktorom KP boli prip�san� prostriedky prvej z�lohovej platby, nasleduj�ceho 
reportovacieho obdobia a pr�padne aj predch�dzaj�cich reportovac�ch obdob�, ak je to 
relevantn�. KP je povinn� predložiť žiadosť o druh� z�lohov� platbu do 10 pracovn�ch dn� od 
ukončenia tohto zl�čen�ho obdobia. 

Žiadosť o tretiu a ďalšiu z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu je KP povinn� predložiť do 10 
pracovn�ch dn� od ukončenia reportovacieho obdobia, na ktor� sa žiadosť o z�lohov� platbu 
a/alebo refund�ciu vzťahuje. 
Povinnou pr�lohou každej žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu je PIR, s v�nimkou 
žiadosti o prv� z�lohov� platbu.

V pr�pade, ak KP k desiatemu pracovn�mu dňu po uplynut� reportovacieho obdobia nem� 
k dispoz�cii PIR pre toto reportovacie obdobie, je povinn� predložiť žiadosť o z�lohov� 
platbu a/alebo refund�ciu bez PIR. 

KP je povinn� predložiť žiadosť o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu aj za predpokladu, že 
predch�dzaj�ca žiadosť o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu ešte nebola schv�len� SP, NKB 
alebo PO. K tejto žiadosti PIR nepriklad�, keďže ju nem� k dispoz�cii. SP/NKB n�sledne m�žu 
zl�čiť reportovacie obdobia za podmienok uveden�ch v tejto pr�ručke. Ak sa tak stane, všetky 
dovtedy neschv�len� žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu bud� zamietnut� a KP bude 
povinn� predložiť žiadosť o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu pokr�vaj�cu cel� zl�čen� 
reportovacie obdobie. 

V tomto pr�pade nepredklad� tie �čtovn� doklady a podporn� dokument�ciu k v�davkom, o 
ktor� žiadal v p�vodnej/p�vodn�ch žiadosti/žiadostiach o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu, 
keďže tieto už predložil NKB/SP. Predklad� všetky �čtovn� doklady a podporn� dokument�ciu, 
ktor� nepredložil k p�vodnej/p�vodn�m žiadosti/žiadostiam o z�lohov� platbu a/alebo 
refund�ciu. Predklad� aj všetky ostatn� dokumenty uveden� v tejto pr�ručke, ktor� tvoria pr�lohy 
k žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu, t.j. sprievodn� list a obsah, zoznam �čtovn�ch 
dokladov za všetky v�davky, ktor� s� zahrnut� do tejto zl�čenej žiadosti o platbu, tabuľku 
čerpania rozpočtu sumarizuj�cu všetky v�davky, ktor� s� zahrnut� do zl�čenej žiadosti o platbu, 
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ak ide o individu�lny projekt. Taktiež predklad� PIR/čiastkov� PIR na cel� zl�čen� reportovacie 
obdobie. Z�roveň predklad� v�pisy z osobitn�ho �čtu preukazuj�ce �hradu finančn�ch 
prostriedkov z osobitn�ho �čtu na �čty dod�vateľov/zhotoviteľov, ktor� ešte nepredložil 
NKB/SP a v�pisy z in�ch �čtov ako je osobitn� �čet uveden� v zmluve o poskytnut� NFP 
k v�davkom, ktor� žiada formou refund�cie a ktor� ešte nepredložil NKB/SP v r�mci p�vodnej 
žiadosti o platbu. Predklad� aj v�pisy z osobitn�ho �čtu deklaruj�ce vr�tenie finančn�ch 
prostriedkov na �čty KP, z ktor�ch hradil v�davky na �čty dod�vateľov/zhotoviteľov (špecifick� 
v�davky, hotovostn� v�davky a in� v�davky neinvestičn�ho charakteru hraden� z in�ch �čtov 
KP ako je �čet uveden� v zmluve o poskytnut� NFP). 

4.1.4 Žiadosť o refund�ciu

Syst�m refund�cie povinne využ�vaj� všetci pr�jemcovia pomoci, t.j. realiz�tori projektov  
alebo podprojektov zo s�kromn�ho sektora. Syst�m refund�cie s� opr�vnen� využiť aj 
konečn� prij�matelia realizuj�ci individu�lne projekty alebo podprojekty ako jedin� syst�m 
financovania, a to za predpokladu, ak tak ustanov� zmluva o poskytnut� NFP. 

Žiadosť o refund�ciu je samostatn�m formul�rom žiadosti o platbu, pričom je vypracovan� 
samostatn� formul�r pre podprojekty aj pre individu�lne projekty. Konečn� prij�matelia 
realizuj�ci individu�lne projekty alebo podprojekty syst�mom predfinancovania alebo 
syst�mom z�lohov�ch platieb s� opr�vnen� použiť predložiť žiadosť o refund�ciu len ako 
žiadosť o z�verečn� platbu, t.j. v pr�pade financovania posledn�ch 5% NFP. 

PP a KP využ�vaj�ci syst�m refund�cie predklad� žiadosť o refund�ciu vždy do desiatich 
pracovn�ch dn� od uplynutia reportovacieho obdobia stanoven�ho v PIP, na ktor� sa žiadosť 
o refund�ciu vzťahuje. Ak PP alebo KP využ�vaj�ci syst�m refund�cie nem� k dispoz�cii PIR 
do desiatich pracovn�ch dn� od uplynutia reportovacieho obdobia stanoven�ho v PIP, je 
povinn� predložiť žiadosť o refund�ciu vr�tane všetk�ch pr�loh bez PIR.

KP je povinn� predložiť žiadosť o refund�ciu aj za predpokladu, že predch�dzaj�ca žiadosť 
o refund�ciu ešte nebola schv�len� SP, NKB alebo PO. K tejto žiadosti PIR nepriklad�, keďže ju 
nem� k dispoz�cii. SP/NKB n�sledne m�žu zl�čiť reportovacie obdobia za podmienok 
uveden�ch v tejto pr�ručke. Ak sa tak stane, všetky dovtedy neschv�len� žiadosti o refund�ciu 
bud� zamietnut� a KP bude povinn� predložiť žiadosť o refund�ciu pokr�vaj�cu cel� zl�čen� 
reportovacie obdobie. 

V tomto pr�pade nepredklad� tie �čtovn� doklady a podporn� dokument�ciu k v�davkom, o 
ktor� žiadal v p�vodnej/p�vodn�ch žiadosti/žiadostiach o refund�ciu, keďže tieto už predložil 
NKB/SP. Predklad� všetky �čtovn� doklady a podporn� dokument�ciu, ktor� nepredložil 
k p�vodnej/p�vodn�m žiadosti/žiadostiam o refund�ciu. Predklad� aj všetky ostatn� dokumenty 
uveden� v časti 4.3 tejto pr�ručky, ktor� tvoria pr�lohy k žiadosti o refund�ciu, t.j. sprievodn� list 
a obsah, zoznam �čtovn�ch dokladov za všetky v�davky, ktor� s� zahrnut� do tejto zl�čenej 
žiadosti o platbu, tabuľku čerpania rozpočtu sumarizuj�cu všetky v�davky, ktor� s� zahrnut� do 
zl�čenej žiadosti o platbu, ak ide o individu�lny projekt. Taktiež predklad� PIR/čiastkov� PIR na 
cel� zl�čen� reportovacie obdobie. Z�roveň predklad� v�pisy z in�ch �čtov ako je osobitn� �čet 
uveden� v zmluve o poskytnut� NFP k v�davkom, ktor� ešte nepredložil NKB v r�mci p�vodnej 
žiadosti o refund�ciu.
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4.1.5 Žiadosť o z�verečn� platbu a postupy pri ukončovan� individu�lneho 
projektu/podprojektu

Žiadosť o z�verečn� platbu predklad� KP realizuj�ci individu�lny projekt za predpokladu, ak 
mu bola doručen� Spr�va o ukončen� projektu – PCR, a to do 30 pracovn�ch dn� od doručenia 
PCR KP. KP realizuj�ci podprojekt predklad� žiadosť o refund�ciu podľa podmienok 
ustanoven�ch SP, najnesk�r však do 15 pracovn�ch dn� od ukončenia opr�vnen�ho obdobia 
realiz�cie podprojektu. V pr�pade, ak projekt je financovan� syst�mom refund�cie, žiadosť 
o z�verečn� platbu sa nepredklad�.

Postupy pri ukončovan� individu�lneho projektu

Pred predložen�m žiadosti o z�verečn� platbu požiada KP NKB/SP o stanovenie v�šky 
z�verečnej platby. T�to v�ška m�že byť najm� u p�vodn�ch KP odlišn� od 
uplatňovan�ho z�držn�ho z d�vodov zaokr�hľovania PIR, kedy sa PIR vyplňovala 
v SKK, rozdiely by však nemali presiahnuť niekoľko eur. V pr�pade nov�ch KP m�že 
�sť o rozdiely na �rovni eurocentov, pr�padne desiatok centov. 

Pojem „z�držn�“ je v tejto pr�ručke uveden� pre zjednodušenie, pričom v zmluve o poskytnut� 
NFP sa vyskytuje pod ekvivalentom posledn�ch 5% z NFP. Presn� suma z�držn�ho je vo 
v�čšine pr�padov odlišn� od sumy z�držn�ho stanoven�ho v zmluve, ktor� je vypoč�tan� ako 
5% z NFP. 

Presn� suma z�držn�ho je vo v�čšine pr�padov nižšia ako 5% z NFP, čo s�vis� s t�m, že 
v�čšinou nie je možn� vyčerpať �plne presne 100% z celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov.

Pri ukončovan� projektu m�že d�jsť k trom situ�ci�m:

1. Kumulat�vny objem požadovan�ch finančn�ch prostriedkov počas celej doby 
realiz�cie individu�lneho projektu prekroč� 95% z NFP pri tej žiadosti o platbu, 
ktorej s�časťou je PIR deklaruj�ca percento realiz�cie projektu na �rovni 100%.

V tomto pr�pade sa vypoč�ta presn� suma z�držn�ho priamo, t.j. od urč� sa ako rozdiel medzi 
kumulat�vnou sumou v�davkov uznan�ch NKB ako opr�vnen�ch. Presn� sumu z�držn�ho 
oznamuje N�rodn� kontaktn� bod KP v liste s ozn�men�m o schv�len� žiadosti o platbu, 
ktorou KP prekročil hranicu 95% z NFP. Po schv�len� PIR NKB, PO a �FM vygeneruje
PCR. KP je povinn� vždy, ak je to možn�, previesť dodatočn� vlastn� zdroje na osobitn� �čet 
vo v�ške celej presnej sumy z�držn�ho a hradiť v�davky dod�vateľom/zhotoviteľom jedn�m 
prevodom. K žiadosti o z�verečn� platbu, ktorej povinnou pr�lohou je PCR n�sledne 
predklad� všetky dokumenty podľa tabuľky uvedenej v kapitole t�kaj�cej sa pr�loh žiadost� 
o platbu, pričom je potrebn� zd�razniť, že predklad� v�pis z osobitn�ho �čtu deklaruj�ci 
prevody finančn�ch prostriedkov na �čty dod�vateľov/zhotoviteľov a v�pis z in�ho �čtu, 
ktor�m deklaruje prevod finančn�ch prostriedkov vo v�ške presnej sumy z�držn�ho na 
osobitn� �čet. NKB si m�že vyžiadať k žiadosti o z�verečn� platbu aj in� dokumenty.
SP uplatn� tieto postupy v rozsahu, v akom s� pre neho aplikovateľn�. 

2. Kumulat�vny objem požadovan�ch finančn�ch prostriedkov počas celej doby 
realiz�cie individu�lneho projektu prekroč� 95% z NFP pri tej žiadosti o platbu, 
ktorej s�časťou nie je PIR deklaruj�ca percento realiz�cie projektu na �rovni 100%.
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V tomto pr�pade nedok�že NKB určiť presn� sumu z�držn�ho. KP je povinn� financovať 
všetky v�davky nad r�mec 95% z NFP z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov až do doby, kedy 
fyzicky (vecne) aj finančne ukonč� realiz�ciu všetk�ch aktiv�t pl�novan�ch v projekte. 
V�davky je povinn� uhr�dzať rovnako ako v predch�dzaj�com bode, t.j. previesť v�davky 
vždy, ak je to možn� z vlastn�ch �čtov na �čet uveden� v zmluve a n�sledne hradiť v�davky 
z osobitn�ho �čtu uveden�ho v zmluve na �čty dod�vateľov/zhotoviteľov. 

KP je v takomto pr�pade povinn� periodicky oznamovať NKB vždy najnesk�r do 15 
pracovn�ch dn� v r�mci posledn�ho kalend�rneho mesiaca každ�ho reportovacieho obdobia 
stanoven�ho v PIP, či bude v r�mci tohto obdobia deklarovať určit� v�davky. 

Ak bude v tomto reportovacom obdob� v PIR deklarovať určit� v�davky, NKB nepožiada 
�FM o zl�čenie reportovac�ch obdob� PIR. KP predlož� žiadosť o z�čtovanie predfinancovan�
a/alebo refund�ciu resp. žiadosť o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu (nie žiadosť 
o z�verečn� platbu) NKB, ktor� skontroluje realizovan� v�davky a n�sledne žiadosť 
o platbu zamietne, pričom však ozn�mi KP, ak� sumu v�davkov uznal ako opr�vnen�. 

Ak KP ozn�mi NKB, že v tomto obdob� nebude deklarovať žiadne v�davky, je s�časne s t�m 
povinn� ozn�miť NKB, či bude schopn� fyzick� aj finančn� realiz�ciu aktiv�t ukončiť do 
určit�ho mesiaca nasleduj�ceho reportovacieho obdobia, alebo či bude potrebovať ďalšie 
reportovacie obdobie na ukončenie fyzickej a finančnej realiz�cie aktiv�t. NKB na z�klade 
t�chto inform�ci� požiada �FM o predĺženie aktu�lneho reportovacieho obdobia alebo 
o zl�čenie reportovac�ch obdob�. V takomto pr�pade nie je KP opr�vnen� ani povinn� 
predkladať žiadosti o platbu, keďže tieto by museli byť NKB zamietnut�. NKB nebude 
nepredloženie žiadosti o platbu v term�ne stanovenom zmluvou o poskytnut� NFP považovať 
za porušenie tejto zmluvy. 

Ak by zlučovanie reportovac�ch obdob� sp�sobilo, že aktu�lne reportovacie obdobie bude mať 
dĺžku jedn�ho roka, bude musieť byť vygenerovan� ďalšia PIR, ku ktorej bude musieť KP 
predložiť žiadosť o z�čtovanie predfinancovania/žiadosť o z�lohov� platbu napriek tomu, že 
p�jde o žiadosť o platbu na sumu 0 EUR (0SKK). 

Po tom, ako KP predlož� žiadosť o z�čtovanie poskytnut�ch predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu resp. žiadosť o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu, ktorej s�časťou bude aj PIR 
uv�dzaj�ca percento realiz�cie projektu na �rovni 100%, prilož� k žiadosti o z�čtovanie 
predfinancovan�/žiadosti o z�lohov� platbu všetky �čtovn� doklady a podporn� 
dokument�ciu, ktor� ešte neskontroloval NKB v predch�dzaj�com obdob�. 

3. KP použije na realiz�ciu individu�lneho projektu/podprojektu menej ako 95% 
z NFP.

V tomto pr�pade sa z�držn� neuplatňuje, napriek tomu po vygenerovan� PCR je KP povinn�
predložiť žiadosť o z�verečn� platbu na sumu 0 eur. NKB/PO/SP po doručen� žiadosti 
o z�verečn� platbu vyzve KP na vr�tenie nez�čtovan�ch finančn�ch prostriedkov, pričom urč� 
ak� sumu je povinn� vr�tiť na �čty PO/SP (uplatn� sa najm� v syst�me z�lohov�ch platieb, 
kedy KP bude mať k dispoz�cii nez�čtovan� finančn� prostriedky z poskytnut�ch z�lohov�ch 
platieb). 
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4.1.6 Žiadosť o preddavok

Syst�m preddavkov použ�vaj� SP. Žiadosť o preddavok neobsahuje refund�ciu. Všetky 
v�davky sa začlenia do časti t�kaj�cej sa z�čtovania preddavku, bez ohľadu na to, či boli 
hraden� z osobitn�ho �čtu alebo z in�ch vlastn�ch �čtov SP. To znamen�, že do žiadosti 
o preddavok t�kaj�cej sa z�čtovania preddavku zahrnie SP všetky v�davky hraden� 
z osobitn�ho �čtu, v�davky hraden� v hotovosti, špecifick� v�davky a in� v�davky 
neinvestičn�ho charakteru hraden� z in�ch �čtov SP.

Do žiadosti o preddavok v časti t�kaj�cej sa z�čtovania preddavku je KP povinn� zahrn�ť 
všetky v�davky, ktor�:
1. neboli z�čtovan� v r�mci predch�dzaj�cich PIR, 
2. boli uhraden� dod�vateľom/zhotoviteľom v danom reportovacom obdob� a tovary, 

pr�ce a služby boli dod�vateľmi/zhotoviteľmi dodan� v tomto reportovacom obdob�. 

Finančn� prostriedky vyplaten� SP na z�klade žiadosti o preddavok SP neprev�dza
z osobitn�ho �čtu na in� vlastn� �čty SP po prip�san� preddavku v prospech �čtu na riadenie 
BG, keďže tieto finančn� prostriedky si prev�dza z osobitn�ho �čtu vždy do 5 
pracovn�ch dn� od ukončenia pr�slušn�ho kalend�rneho mesiaca, v ktorom boli tieto 
v�davky uhraden� z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov SP, t.j. z in�ch �čtov SP alebo 
v hotovosti. 

Do časti z�čtovanie poskytnut�ch preddavkov v žiadosti o preddavok, t�kaj�cej sa 
financovania podprojektov, zahrnie SP všetky v�davky z�čtovan� jednotliv�mi KP/PP v 
r�mci podprojektov v reportovacom obdob�, na ktor� sa žiadosť o preddavok vzťahuje, a ktor� 
uznal ako opr�vnen�.

Žiadosť o prv� preddavok je SP povinn� predložiť do 10 pracovn�ch dn� od nadobudnutia 
�činnosti zmluvy o NFP. V�ška prv�ho preddavku nesmie presiahnuť 40% z nen�vratn�ho 
finančn�ho pr�spevku. Do v�šky prv�ho preddavku sa započ�taj� aj v�davky, ktor� SP uhradil 
odo dňa nadobudnutia �činnosti zmluvy o NFP do dňa prip�sania prv�ho preddavku na �čet KP. 

O druh� preddavok m�že SP požiadať až po ukončen� reportovacieho obdobia nasleduj�ceho po 
reportovacom obdob�, v ktorom predložil žiadosť o prv� preddavok. NKB z tohto d�vodu 
požiada �FM o zl�čenie reportovacieho obdobia, v ktorom SP boli prip�san� prostriedky 
prv�ho preddavku, nasleduj�ceho reportovacieho obdobia a pr�padne aj predch�dzaj�cich 
reportovac�ch obdob�, ak je to relevantn�.

SP je povinn� predložiť žiadosť o druh� preddavok do 15 pracovn�ch dn� od ukončenia tohto 
zl�čen�ho obdobia. 

Žiadosť o tret� a ďalšie preddavky je SP povinn� predložiť do 15 pracovn�ch dn� od ukončenia 
reportovacieho obdobia, na ktor� sa žiadosť o preddavok vzťahuje. 

Pravidl� implement�cie FM EHP a NFM umožňuj� v pr�pade SP lehotu na predloženie žiadosti 
o druh� a ďalšie preddavky do 25 pracovn�ch dn� od uplynutia pr�slušn�ho reportovacieho 
obdobia, ak s� v PIP stanoven� pravideln� šesť a viac mesačn� obdobia. Z d�vodu bl�žiaceho sa 
koncu implement�cie FM EHP a NFM NKB neumožňuje, aby v PIP boli pravidelne vyplnen� 
šesťmesačn� obdobia. Lehota na predloženie žiadosti o preddavok je preto do 15 pracovn�ch dn� 
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od uplynutia pr�slušn�ho reportovacieho obdobia, bez ohľadu na to, či je reportovacie obdobie, 
na ktor� sa žiadosť o preddavok vzťahuje trojmesačn�, šesť mesačn� alebo viacmesačn�.

Povinnou pr�lohou každej žiadosti o preddavok je PIR, s v�nimkou žiadosti o prv� preddavok.

V pr�pade, ak SP k 15. pracovn�mu dňu po uplynut� reportovacieho obdobia nem� 
k dispoz�cii PIR pre toto reportovacie obdobie, je povinn� predložiť žiadosť o preddavok bez 
PIR. 

SP je povinn� predložiť žiadosť o preddavok aj za predpokladu, že predch�dzaj�ca žiadosť 
o preddavok ešte nebola schv�len� NKB alebo PO. K tejto žiadosti PIR nepriklad�, keďže ju 
nem� k dispoz�cii. NKB n�sledne m�žu zl�čiť reportovacie obdobia za podmienok uveden�ch 
v tejto pr�ručke. Ak sa tak stane, všetky dovtedy neschv�len� žiadosti o preddavok bud� 
zamietnut� a SP bude povinn� predložiť žiadosť o preddavok pokr�vaj�cu cel� zl�čen� 
reportovacie obdobie. 

V tomto pr�pade nepredklad� tie �čtovn� doklady a podporn� dokument�ciu k v�davkom, o 
ktor� žiadal v p�vodnej/p�vodn�ch žiadosti/žiadostiach o preddavok, keďže tieto už predložil 
NKB. Predklad� všetky �čtovn� doklady a podporn� dokument�ciu, ktor� nepredložil 
k p�vodnej/p�vodn�m žiadosti/žiadostiam o preddavok. Predklad� aj všetky ostatn� dokumenty 
uveden� v časti 4.3 tejto pr�ručky, ktor� tvoria pr�lohy k žiadosti o preddavok, t.j. sprievodn� list 
a obsah, zoznam �čtovn�ch dokladov za všetky v�davky, ktor� s� zahrnut� do tejto zl�čenej 
žiadosti o preddavok, tabuľku čerpania rozpočtu sumarizuj�cu všetky v�davky, ktor� s� zahrnut� 
do PIR. Taktiež predklad� PIR na cel� zl�čen� reportovacie obdobie a čiastkov� PIR na 
reportovacie obdobia sum�rne zahrnuj�ce cel� zl�čen� reportovacie obdobie. Z�roveň 
predklad� v�pisy z osobitn�ho �čtu preukazuj�ce �hradu finančn�ch prostriedkov z osobitn�ho 
�čtu na �čty dod�vateľov/zhotoviteľov, ktor� ešte nepredložil NKB/SP a v�pisy z in�ch �čtov 
ako je osobitn� �čet na riadenie uveden� v zmluve o NFP, z ktor�ch uhradil v�davky a ktor� ešte 
nepredložil NKB v r�mci p�vodnej žiadosti o platbu. Predklad� aj v�pisy z osobitn�ho �čtu 
deklaruj�ce vr�tenie finančn�ch prostriedkov na �čty SP, z ktor�ch hradil v�davky na �čty 
dod�vateľov/zhotoviteľov (špecifick� v�davky, hotovostn� v�davky a in� v�davky 
neinvestičn�ho charakteru hraden� z in�ch �čtov SP ako je �čet uveden� v zmluve o NFP). 

4.1.7 Žiadosť o z�čtovanie blokov�ho grantu

SP v lehote 30 pracovn�ch dn� od doručenia PCR preklad� NKB žiadosť o z�čtovanie 
blokov�ho grantu v r�mci PCR za cel� blokov� grant. V od�vodnen�ch pr�padoch je možn� 
t�to lehotu predĺžiť na 2 kalend�rne mesiace od ukončenia opr�vnenej doby realiz�cie 
blokov�ho grantu. Sprostredkovateľ pred vypracovan�m PCR spracuje čiastkov� žiadosti 
KP/PP o z�verečn� platbu a čiastkov� PCR a n�sledne prevedie prostriedky predplatenia 
KP/PP.

4.2 Frekvencia a lehoty predkladania žiadost� o platbu

Frekvencia a lehoty predkladania žiadost� o platbu s� op�san� aj v predch�dzaj�cich 
kapitol�ch, pre prehľadnosť s� zoraden� v nasleduj�cej tabuľke:
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Typ realiz�tora Typ žiadosti o platbu
Frekvencia a lehoty 
predkladania žiadost� o
platbu

Konečn� prij�mateľ Žiadosť o predfinancovanie

Najčastejšie raz mesačne len 
za predpokladu, ak v tomto 
mesiaci vznikli v�davky, na 
ktor� sa vzťahuje syst�m 
predfinancovania.

Konečn� prij�mateľ
Žiadosť o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu

Vždy do desiatich pracovn�ch 
dn� od uplynutia každ�ho 
reportovacieho obdobia 
stanoven�ho v PIP.

Konečn� prij�mateľ Žiadosť o z�lohov� platbu 
a/alebo refund�ciu

Vždy do desiatich pracovn�ch 
dn� od uplynutia každ�ho 
reportovacieho obdobia 
stanoven�ho v PIP.

Pr�jemca pomoci, konečn� 
prij�mateľ využ�vaj�ci 
syst�m refund�cie

Žiadosť o refund�ciu

Vždy do desiatich pracovn�ch 
dn� od uplynutia každ�ho 
reportovacieho obdobia 
stanoven�ho v PIP.

Konečn� prij�mateľ Žiadosť o - z�verečn� 
platbu

Do 30 pracovn�ch dn� od 
doručenia PCR konečn�mu 
prij�mateľovi, v pr�pade 
blokov�ch grantov do 15 
pracovn�ch dn� od ukončenia 
opr�vnen�ho obdobia 
realiz�cie podprojektu.

Sprostredkovateľ Žiadosť o preddavok
Do p�tn�stich pracovn�ch dn� 
od uplynutia reportovacieho 
obdobia stanoven�ho v PIP. 

Sprostredkovateľ Žiadosť o z�čtovanie 
blokov�ho grantu

Do 30 pracovn�ch dn� od 
doručenia PCR 
Sprostredkovateľovi.

V pr�pade nesplnenia niektorej z leh�t NKB p�somne vyzve KP/PP/SP na predloženie 
požadovan�ch dokumentov v lehote do 5 pracovn�ch dn�. V pr�pade nesplnenia tejto lehoty  
NKB m�že zv�žiť možnosť odst�penia od zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP. 

4.3 Pr�lohy žiadosti o platbu

Každ� žiadosť o platbu mus� obsahovať pr�lohy podľa nasleduj�cich tabuliek pre jednotliv� 
druhy žiadost� o platbu. KP je povinn� predkladať žiadosť o platbu v usporiadanom porad� 
v zakladači (šan�ne), spisov�ch dosk�ch alebo v inom obale umožňuj�com zachovanie 
konzistentnosti celej dokument�cie žiadosti o platbu a v porad� podľa poradov�ch č�siel 
uveden�ch v nasleduj�cich tabuľk�ch. V pr�pade nedodržania t�chto postupov m�že NKB 
vyzvať KP/PP/SP na op�tovn� predloženie žiadosti, pričom pozastav� schvaľovanie žiadosti 
o platbu.
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S v�nimkou sprievodn�ho listu, �čtovn�ch dokladov, podpornej dokument�cie, 
čiastkov�ch PIR a v�pisov z �čtov sa všetky pr�lohy k žiadosti o platbu zasielaj� aj 
elektronicky na e-mailov� adresy pr�slušn�ho projektov�ho manaž�ra a manaž�ra pre 
finančn� riadenie na NKB a na adresu eeagrants@vlada.gov.sk .

Elektronicky sa teda posielaj�:
1. Vyplnen� formul�r žiadosti o platbu
2. Zoznam �čtovn�ch dokladov
3. Tabuľka čerpania rozpočtu
4. PIR

KP/PP/SP je povinn� zaslať NKB tieto elektronick� pr�lohy najnesk�r v deň, kedy odoslal 
žiadosť o platbu v papierovej podobe. NKB je opr�vnen� vyžiadať si zaslanie elektronickej 
verzie aj ďalš�ch dokumentov, napr. sumarizačn�ch h�rkov alebo pracovn�ch v�kazov. 

SP m�že analogicky usmerniť svojich KP/PP. 

Druh žiadosti o 
platbu P.č. Pr�lohy Pozn�mka

1. Sprievodn� list a zoznam 
zasielan�ch dokumentov

2. Zoznam �čtovn�ch dokladov - tvor� pr�lohu č. 2 pr�ručky
3. Tabuľka čerpania rozpočtu - tvor� pr�lohu č. 3 pr�ručky

4. Vyplnen� formul�r žiadosti 
o predfinancovanie

- vyplnen� v zmysle pokynov MF SR vydan�ch 
aktu�lnym usmernen�m MF SR k formul�rom 
použ�van�m pri finančnom riaden� 
FM EHP/NFM podľa toho, či ide 
o individu�lny projekt alebo podprojekt

5. �čtovn� doklad

Žiadosť o 
predfinancovanie

6. Podporn� dokument�cia
k �čtovn�mu dokladu

Body 5. a 6. sa periodicky opakuj� podľa množstva predložen�ch �čtovn�ch dokladov. 

Druh žiadosti o 
platbu P.č. Pr�lohy Pozn�mka

1. Sprievodn� list a zoznam 
zasielan�ch dokumentov

2. Zoznam �čtovn�ch dokladov 
- tvor� pr�lohu č. 2 pr�ručky, KP do zoznamu 
�čtovn�ch dokladov uvedie všetky v�davky, 
ktor� z�čtov�va aj tie, o ktor� žiada refund�ciou

3. Tabuľka čerpania rozpočtu - tvor� pr�lohu č. 3 pr�ručky

4.

Vyplnen� formul�r žiadosti 
o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu

- vyplnen� v zmysle pokynov MF SR vydan�ch 
usmernen�m MF SR k formul�rom žiadost� 
o platbu podľa toho, či ide o individu�lny 
projekt alebo podprojekt

5. �čtovn� doklad - len za v�davky požadovan� formou refund�cie

6. Podporn� dokument�cia
k �čtovn�mu dokladu

- len k v�davkom požadovan�m formou 
refund�cie

7. PIR alebo čiastkov� PIR - podľa toho, či ide o individu�lny projekt alebo 
podprojekt

Žiadosť o 
z�čtovanie 
predfinancovan� 
a/alebo 
refund�ciu

8. V�pisy z osobitn�ho �čtu 
uveden�ho v zmluve

- len za v�davky vyplaten� PO/SP na z�klade 
predch�dzaj�cich žiadost� o platbu v r�mci 
predfinancovania, ktor� ešte neboli z�čtovan� 
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a boli uhraden� dod�vateľom/zhotoviteľom 
v r�mci reportovacieho obdobia, ku ktor�mu sa 
žiadosť vzťahuje,
- v�pisy z osobitn�ho �čtu potvrdzuj�ce prevod 
finančn�ch prostriedkov na vlastn� �čty KP 
z predch�dzaj�cej žiadosti o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo refund�ciu, vyplaten� 
refund�ciou,
- v�pis z osobitn�ho �čtu potvrdzuj�ci prip�sanie 
finančn�ch prostriedkov z vlastn�ch zdrojov KP 
v pr�pade, ak sa KP podieľa na financovan� 
individu�lneho projektu/podprojektu vlastn�mi 
zdrojmi v zmysle zmluvy o poskytnut� NFP.

9. V�pisy z �čtov KP, in�ch 
ako osobitn� �čet

- v�pisy potvrdzuj�ce �hradu v�davkov 
požadovan�ch v r�mci refund�cie z dodatočn�ch 
vlastn�ch zdrojov KP.

Body 5., 6. a 8. sa periodicky opakuj� podľa množstva predložen�ch �čtovn�ch dokladov. 

Druh žiadosti o 
platbu P.č. Pr�lohy Pozn�mka

1. Sprievodn� list a zoznam 
zasielan�ch dokumentov

2. Zoznam �čtovn�ch dokladov - tvor� pr�lohu č. 2 pr�ručky
3. Tabuľka čerpania rozpočtu - tvor� pr�lohu č. 3 pr�ručky

4. Vyplnen� formul�r žiadosti 
o z�lohov� platbu/preddavok

- vyplnen� v zmysle pokynov MF SR vydan�ch 
usmernen�m MF SR k formul�rom žiadost� 
o platbu podľa toho, či ide o individu�lny 
projekt alebo podprojekt

5. �čtovn� doklad

6. Podporn� dokument�cia
k �čtovn�mu dokladu

7. PIR alebo čiastkov� PIR - podľa toho, či ide o individu�lny projekt, 
podprojekt alebo blokov� grant

8. Čiastkov� PIR
- predklad� len SP. SP predklad� k PIR za cel� 

blokov� grant čiastkov� PIR za všetky 
podprojekty.

9. V�pisy z osobitn�ho �čtu 
uveden�ho v zmluve

- v�pisy z osobitn�ho �čtu potvrdzuj�ce prevod 
finančn�ch prostriedkov na vlastn� �čty KP/SP
za v�davky hraden� z in�ch �čtov KP/SP,
- v�pisy z osobitn�ho �čtu potvrduj�ce 
prevody finančn�ch prostriedkov na �čty 
dod�vateľov/zhotoviteľov.

Žiadosť o 
z�lohov� platbu 
a/alebo 
refund�ciu, 
žiadosť o 
preddavok

10. V�pisy z �čtov KP, in�ch 
ako osobitn� �čet

- v�pisy potvrdzuj�ce �hradu v�davkov 
požadovan�ch v r�mci refund�cie z dodatočn�ch 
vlastn�ch zdrojov KP/SP.

Body 5., 6. a 9. sa periodicky opakuj� podľa množstva predložen�ch �čtovn�ch dokladov. 

Druh žiadosti o 
platbu P.č. Pr�lohy Pozn�mka

1. Sprievodn� list a zoznam 
zasielan�ch dokumentov

2. Zoznam �čtovn�ch dokladov - tvor� pr�lohu č. 2 pr�ručky
3. Tabuľka čerpania rozpočtu - tvor� pr�lohu č. 3 pr�ručky

Žiadosť 
o refund�ciu

4. Vyplnen� formul�r žiadosti 
o refund�ciu

- vyplnen� v zmysle pokynov MF SR vydan�ch 
usmernen�m MF SR k formul�rom žiadost� 
o platbu podľa toho, či ide o individu�lny 
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projekt alebo podprojekt
5. �čtovn� doklad

6. Podporn� dokument�cia
k �čtovn�mu dokladu

7. PIR alebo čiastkov� PIR - podľa toho, či ide o individu�lny projekt alebo 
podprojekt.

8. V�pisy z �čtov KP, in�ch 
ako osobitn� �čet

- v�pisy potvrdzuj�ce �hradu v�davkov 
požadovan�ch v r�mci refund�cie z dodatočn�ch 
vlastn�ch zdrojov KP.

9. V�pisy z osobitn�ho �čtu 
uveden�ho v zmluve

- v�pisy z osobitn�ho �čtu potvrdzuj�ce prevod 
finančn�ch prostriedkov na vlastn� �čty KP za 
v�davky hraden� z in�ch �čtov KP, vyplaten� 
v r�mci predch�dzaj�cej žiadosti 
o refund�ciu.

Body 5., 6. a 8. sa periodicky opakuj� podľa množstva predložen�ch �čtovn�ch dokladov. 

Druh žiadosti o 
platbu P.č. Pr�lohy Pozn�mka

1. Sprievodn� list a zoznam 
zasielan�ch dokumentov

2. Zoznam �čtovn�ch dokladov 

- tvor� pr�lohu č. 2 pr�ručky, KP uvedie zoznam 
všetk�ch �čtovn�ch dokladov za v�davky, ktor� 
bud� vyplaten� formou refund�cie, t.j. aj tie 
v�davky, ktor� už predt�m NKB/SP 
skontroloval počas doby, kedy sa uplatňovalo 
z�držn�

3. Tabuľka čerpania rozpočtu - tvor� pr�lohu č. 3 pr�ručky

4. Vyplnen� formul�r žiadosti 
o z�verečn� platbu

- vyplnen� v zmysle pokynov MF SR vydan�ch 
usmernen�m MF SR k formul�rom žiadost� 
o platbu podľa toho, či ide o individu�lny 
projekt alebo podprojekt

5. �čtovn� doklad
- len  k t�m v�davkom, ktor� ešte neboli 
skontrolovan� NKB/SP počas doby, kedy sa 
uplatňovalo z�držn�

6. Podporn� dokument�cia
k �čtovn�mu dokladu

- len  k t�m v�davkom, ktor� ešte neboli 
skontrolovan� NKB/SP počas doby, kedy sa 
uplatňovalo z�držn�

7. PCR, čiastkov� PCR - podľa toho, či ide o individu�lny projekt alebo 
podprojekt.

Žiadosť 
o z�verečn� 
platbu

8. V�pisy z �čtov KP, in�ch 
ako osobitn� �čet

- v�pisy potvrdzuj�ce prevod finančn�ch 
prostriedkov na osobitn� �čet uveden� 
v zmluve, počas ktor�ho sa uplatňovalo z�držn� 
– predložia sa všetky v�pisy za cel� dobu 
uplatňovania z�držn�ho, ktor� zahrnuj� tak�to 
prevody,
- v�pisy potvrdzuj�ce prevod finančn�ch 
prostriedkov na �čty 
dod�vateľov/zhotoviteľov/zamestnancov, ktor� 
nebolo možn� hradiť z osobitn�ho �čtu –
predložia sa všetky v�pisy za cel� dobu 
uplatňovania z�držn�ho

9. V�pisy z osobitn�ho �čtu 
uveden�ho v zmluve

- v�pisy z osobitn�ho �čtu uveden�ho v zmluve 
o poskytnut� NFP deklaruj�ce prevody 
finančn�ch prostriedkov na �čty 
dod�vateľov/zhotoviteľov/zamestnancov -
predložia sa všetky v�pisy za cel� dobu 
uplatňovania z�držn�ho, ktor� zahrnuj� tak�to 
prevody, okrem v�pisov, ktor� sa predložia 
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k �čtovn�mu dokladu doteraz 
neskontrolovan�mu NKB/SP.

Body 5. a 6. sa periodicky opakuj� podľa množstva predložen�ch �čtovn�ch dokladov, ku každ�mu sa 
predklad� aj v�pis z osobitn�ho �čtu uveden�ho v zmluve deklaruj�ci �hradu finančn�ch prostriedkov na 
�čty dod�vateľov/zhotoviteľov. 

Zoznam �čtovn�ch dokladov ako aj tabuľka čerpania rozpočtu nie s� povinn�mi pr�lohami 
žiadost� o platbu predkladan�ch KP/PP v r�mci BG, SP však m�že KP/PP stanoviť povinnosť 
predkladať tieto pr�lohy na formul�roch tvoriacich pr�lohy tejto pr�ručky, pr�padne 
vypracovať vlastn� formul�re. SP v r�mci blokov�ch grantov m�že KP a PP určiť povinnosť 
predkladať aj ďalšie povinn� pr�lohy.

4.3.1 Zoznam �čtovn�ch dokladov

Zoznam �čtovn�ch dokladov je dokument vypracovan� na predp�sanom formul�ri (form�t 
xls), ktor� tvor� pr�lohu č. 2 tejto pr�ručky. Zoznam �čtovn�ch dokladov mus� obsahovať 
všetky �čtovn� doklady k všetk�m v�davkom n�rokovan�m v r�mci žiadosti o platbu. 
Zoznam �čtovn�ch dokladov sa predklad� ku každej žiadosti o platbu, v ktorej si KP/PP/SP 
n�rokuje vyplatenie v�davkov. 

V pr�pade žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu KP do zoznamu 
�čtovn�ch dokladov uvedie všetky s�visiace v�davky, t.j. v�davky, na ktor� bolo poskytnut� 
predfinancovanie a ktor� v žiadosti KP z�čtov�va a v�davky, o ktor� žiada prostredn�ctvom 
refund�cie. 

Hlavnou �lohou zoznamu �čtovn�ch dokladov je zatriediť jednotliv� v�davky prekladan� 
v r�mci žiadosti o platbu do rozpočtov�ch položiek, rozpočtov�ch podpoložiek, položiek 
nižšej �rovne a aktiv�t.
Ku každ�mu v�davku vypln� všetky povinn� polia podľa pokynov, ktor� s� s�časťou pr�lohy 
č. 2 pr�ručky. 

4.4 Doručovanie žiadost� o platbu a plynutie leh�t

4.4.1 Doručovanie

KP/PP/SP, ktor� m� uzatvoren� zmluvu o poskytnut� NFP/zmluvu o NFP s NKB je povinn� 
zasielať žiadosti o platbu na adresu:

�rad vl�dy Slovenskej republiky
Odbor riadenia a implement�cie Finančn�ho mechanizmu EHP a N�rskeho finančn�ho 
mechanizmu
N�mestie slobody 1
813 70 Bratislava

KP/PP/SP je opr�vnen� zasielať žiadosti poštou alebo kuri�rom, alebo osobne na adresu NKB. 
Pre určenie splnenia term�nu uveden�ho v zmluve o NFP je v pr�pade doručenia poštou 
rozhoduj�ci d�tum uveden� na odtlačku pečiatky pošty. 

V pr�pade doručenia kuri�rom je rozhoduj�ci d�tum prevzatia z�sielky kuri�rom.
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V pr�pade doručenia osobne na sekretari�t NKB je rozhoduj�ci d�tum uveden� na odtlačku 
pečiatky.

KP/PP/SP je povinn� zasielať žiadosti o platbu aj v elektronickej podobe, a to najnesk�r v deň, 
kedy bola žiadosť o platbu zaslan� poštou, na e-mailov� adresy pr�slušn�ch projektov�ch
manaž�rov NKB a manaž�rov pre finančn� riadenie NKB.

KP/PP/SP je povinn� predkladať žiadosti o platbu v zalepenej ob�lke alebo bal�ku. KP/PP/SP je 
povinn� označiť ob�lku alebo bal�k obsahuj�ci žiadosť o platbu k�dom projektu pridelen�m 
�FM, č�slom žiadosti o platbu, n�pisom „Žiadosť o platbu“, označen�m „NEOTV�RAŤ“ 
a adresou odosielateľa. Nedodržanie t�chto ustanoven� sp�sob� zdržanie procesu registr�cie 
žiadosti o platbu na sekretari�te ORINFM.

Adresovanie žiadosti o platbu do vlastn�ch r�k nie je pr�pustn�.  V pr�pade, ak KP/PP/SP 
adresuje žiadosť o platbu do vlastn�ch r�k určitej osobe, z�sielka nebude prevzat� v odbernej 
lehote na pošte. 

Pred predložen�m žiadosti o platbu je KP/PP/SP povinn� vyhotoviť si k�piu celej žiadosti 
o platbu vr�tane jej pr�loh, s v�nimkou t�ch rovnopisov �čtovn�ch dokladov, ktor� ost�vaj� 
v evidencii KP/PP/SP. Pri vykonan� kontroly na mieste vykon�vanej NKB/PO/SP je KP/PP/SP 
povinn� predložiť t�to dokument�ciu.

4.4.2 Plynutie leh�t žiadosti o platbu a in�ch leh�t

Lehoty na predloženie žiadosti o platbu žiadosti o platbu s� stanoven� v predch�dzaj�cej 
podkapitole. Vo všeobecnosti plat�, že lehoty vypl�vaj�ce zo zmluvy o poskytnut� 
NFP/zmluvy o NFP platia odo dňa stanoven�ho v zmluve. Lehoty, ktor�ch plynutiu
predch�dza vyzvanie NKB/PP/SP na vykonanie určit�ho �konu, plyn� odo dňa nasleduj�ceho 
po doručen� takejto v�zvy KP/PP/SP. KP/PP/SP je povinn� vykonať tak� opatrenie, ktor� mu 
umožnia prij�mať poštov� z�sielky bez zbytočn�ch zdržan�.  

V pr�pade, ak NKB/PO/SP zistia, že žiadosť o platbu obsahuje nedostatky, požiada o ich 
odstr�nenie KP/PP/SP. KP/PP/SP s� povinn� odstr�niť tieto nedostatky do 5 pracovn�ch 
dn� odo dňa doručenia žiadosti o odstr�nenie nedostatkov. Ak PO požiada KP/PP/SP o
odstr�nenie nedostatkov, adresuje t�to žiadosť v k�pii na NKB. KP/PP/SP je n�sledne 
povinn� odstr�niť nedostatky do 5 pracovn�ch dn� a pr�padn� s�visiace dokumenty 
adresovať priamo PO a v k�pii na NKB. Lehoty na odstr�nenie nedostatkov plyn� odo dňa 
nasleduj�ceho po prevzat� žiadosti o odstr�nenie nedostatkov od doručovateľa. NKB m�že 
požiadať KP/PP/SP na odstr�nenie nedostatkov aj e-mailom, za predpokladu, že tak�to 
žiadosť bude KP/PP/SP doručen� aj listom, ale aj v tomto pr�pade lehoty plyn� až po dni 
nasleduj�com po prevzat� listinnej podoby žiadosti o odstr�nenie nedostatkov. 

Dňom doručenia žiadosti o platbu je deň registr�cie žiadosti o platbu na sekretari�te 
NKB/SP/PO. 

Lehoty na vybavenie žiadosti o platbu pre NKB/SP/PO plyn� až odo dňa registr�cie �plnej 
žiadosti o platbu. �plnou žiadosťou o platbu je tak� žiadosť o platbu, ktor� na z�klade 
kontroly vykonanej NKB/SP/PO neobsahuje žiadne nedostatky. 
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Lehoty na prevody finančn�ch prostriedkov t�kaj�ce sa v�davkov hraden�ch z dodatočn�ch 
vlastn�ch zdrojov a prevodov povinn�ho spolufinancovania individu�lneho 
projektu/podprojektu s� nasledovn�:

Druh žiadosti o platbu Identifik�cia finančn�ch 
prostriedkov

Lehoty, v ktor�ch je 
KP/PP/SP povinn� previesť 
finančn� prostriedky

Žiadosť o predfinancovanie

Finančn� prostriedky 
vyplaten� KP od PO/SP na 
z�klade žiadosti 
o predfinancovanie 

Do piatich pracovn�ch dn� od 
prip�sania finančn�ch 
prostriedkov na osobitn� �čet 
KP je KP povinn� previesť 
finančn� prostriedky na �čty 
dod�vateľa/zhotoviteľa vo 
v�ške schv�len�ho 
predfinancovania.

Žiadosť o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu

Finančn� prostriedky 
vyplaten� KP refund�ciou od 
PO/SP na z�klade žiadosti o 
z�čtovanie predfinancovan� 
a/alebo refund�ciu

Do piatich pracovn�ch dn� od 
prip�sania finančn�ch 
prostriedkov na osobitn� �čet 
KP je KP povinn� previesť 
finančn� prostriedky vo 
v�ške refund�cie na vlastn� 
�čty, z ktor�ch realizoval 
v�davky.

Žiadosť o z�lohov� platbu, 
žiadosť o preddavok

Finančn� prostriedky za 
transakcie realizovan� 
z in�ho ako osobitn�ho �čtu 
uveden�ho v zmluve

Do piatich pracovn�ch dn� od 
ukončenia kalend�rneho 
mesiaca, v ktorom KP/SP 
tak�to transakcie realizoval 
je KP/SP povinn� previesť 
finančn� prostriedky na 
vlastn� �čty, z ktor�ch 
realizoval v�davky.

Vlastn� zdroje KP/PP

Povinn� spolufinancovanie z
vlastn�ch zdrojov k 
finančn�m prostriedkom 
vyplaten�m KP od PO/SP na 
z�klade žiadosti 
o predfinancovanie alebo 
žiadosti o z�lohov� platbu

Do troch pracovn�ch dn� od 
prip�sania finančn�ch 
prostriedkov na osobitn� �čet 
KP je KP povinn� previesť 
zodpovedaj�cu časť 
finančn�ch prostriedkov na 
osobitn� �čet uveden� 
v zmluve o poskytnut� NFP. 
Toto ustanovenie neplat� pre 
rozpočtov� a pr�spevkov� 
organiz�cie V�C a obc�, 
ktor� sa m�žu rozhodn�ť, či 
ich vlastn� zdroje bud� 
prech�dzať cez osobitn� �čet 
uveden� v zmluve 
o poskytnut� NFP.
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V pr�pade žiadosti o predfinancovanie je možn� lehotu na �hradu prijat�ch prostriedkov
dod�vateľom/zhotoviteľom predĺžiť najviac na osem pracovn�ch dn�, bez predch�dzaj�ceho 
s�hlasu NKB/SP, a to za predpokladu, ak sa na financovan� individu�lneho 
projektu/podprojektu podieľa KP vlastn�mi zdrojmi. 

NKB/SP je opr�vnen� požiadať KP/PP/SP o vr�tenie nez�čtovan�ch finančn�ch 
prostriedkov v pr�pade, ak KP/PP/SP nepredlož� NKB/SP v lehote stanovenej v tomto 
materi�li žiadosť o platbu/žiadosť o preddavok a podporn� dokument�ciu v zmysle 
zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP a Pr�ručky. 

5 �čtovn� doklady a podporn� dokument�cia

KP/PP/SP je povinn� preukazovať opr�vnenosť v�davkov �čtovn�mi dokladmi a dokladmi 
rovnocennej d�kaznej hodnoty. �čtovn� doklad je doklad definovan� v � 10 ods. 1 z�kona č. 
431/2002 Z. z.  o �čtovn�ctve v znen� neskorš�ch predpisov. Pre �čely predkladania žiadost� o 
platbu a z�čtovania v�davkov KP/PP/SP  sa vyžaduje splnenie n�ležitost� definovan�ch  v ods. 1 
p�sm. a) až f) predmetn�ho z�kona. �čtovn� doklad je preuk�zateľn� �čtovn� z�znam, ktor� 
mus� obsahovať:
a) slovn� a č�seln� označenie �čtovn�ho dokladu, 
b) obsah �čtovn�ho pr�padu a označenie jeho �častn�kov, 
c) peňažn� sumu alebo �daj o cene za mern� jednotku a vyjadrenie množstva,
d) d�tum vyhotovenia �čtovn�ho dokladu, 
e) d�tum uskutočnenia �čtovn�ho pr�padu, ak nie je zhodn� s d�tumom vyhotovenia,
f) podpisov� z�znam osoby zodpovednej za �čtovn� pr�pad v �čtovnej jednotke a podpisov� 

z�znam osoby zodpovednej za jeho za�čtovanie.

K �čtovn�m dokladom mus� byť predložen� relevantn� podporn� dokument�cia. 
Prostredn�ctvom podporn�ho dokumentu KP/PP/SP deklaruje prepojenie finančnej 
str�nky na vecn� str�nku individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu.

V pr�pade, ak NKB v r�mci overovania žiadosti o platbu zist�, že nie s� priložen� všetky �čtovn� 
doklady, doklady rovnocennej d�kaznej hodnoty a podporn� dokument�cia, vyzve KP/PP/SP na 
doplnenie t�chto dokumentov v lehote ustanovenej v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP, 
t.j. do piatich pracovn�ch dn� od doručenia žiadosti o odstr�nenie nedostatkov.

V pr�padoch, ak NKB v r�mci overovania žiadosti o platbu zist�, že s� priložen� všetky �čtovn� 
doklady a podporn� dokument�cia, ale suma vo formul�ri žiadosti o platbu je vyššia ako 
s�čet s�m uveden�ch na �čtovn�ch dokladoch a dokladoch rovnocennej d�kaznej hodnoty, 
zn�ži NKB žiadosť o platbu na �roveň sumy vypoč�tanej ako s�čet s�m uveden�ch na �čtovn�ch 
dokladoch a dokladoch rovnocennej d�kaznej hodnoty. 

V pr�padoch, ak NKB v r�mci overovania žiadosti o platbu zist�, že s� priložen� všetky �čtovn� 
doklady a podporn� dokument�cia, ale suma vo formul�ri žiadosti o platbu je nižšia ako 
s�čet s�m uveden�ch na fakt�rach a �čtovn�ch dokladoch rovnocennej d�kaznej hodnoty, 
NKB vyzve KP/PP/SP, aby v lehote ustanovenej v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP
odstr�nil nedostatky, t.j. predložil op�tovne vyplnen� formul�r žiadosti o platbu.

KP/PP/SP je povinn� preuk�zať �hradu každ�ho v�davku v�pisom z �čtu uveden�ho v zmluve 
o NFP. �hrada hotovostn�ch v�davkov sa preukazuje v�davkov�m pokladničn�m dokladom. 
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�hrada špecifick�ch v�davkov a in�ch v�davkov neinvestičn�ho charakteru hraden�ch z in�ch 
�čtov KP/PP/SP, ako je osobitn� �čet, sa preukazuje v�pisom z t�chto �čtov. Doklad o �hrade 
mus� byť predložen� jednotlivo ku každ�mu v�davku. KP/PP/SP je povinn� zv�razniť čiastku 
na v�pise relevantn� pre dan� v�davok. 

V�davky, ktor� KP/PP/SP uhradil z in�ho �čtu, ako je �čet uveden� v zmluve, KP/PP/SP 
preukazuje v�pisom z �čtu, ktor� KP/PP/SP identifikuje ako �čet patriaci KP/PP/SP. KP/PP/SP 
je k identifik�cii �čtu povinn� predložiť overen� k�piu zmluvy o �čte. KP/PP/SP je povinn� 
t�mto sp�sobom identifikovať každ� �čet, z ktor�ho boli uhraden� finančn� prostriedky, ktor�ch 
vr�tenie si KP/PP/SP n�rokuje. 

5.1 Druhy �čtovn�ch dokladov

Opr�vnen� v�davky sa preukazuj� v �čtovn�ctve najm� nasledovn�mi druhmi �čtovn�ch 
dokladov:

a) dod�vateľsk� fakt�ry s rozpisom tovaru, pr�ce alebo služieb, na ktor�ch je uveden�, že 
ide o v�davky s�visiace s individu�lnym projektom/podprojektom/blokov�ch grantom
podporen�m z FM EHP a/alebo NFM,

b) pokladničn� bloky z elektronickej registračnej pokladnice,
c) pr�jmov� a/alebo v�davkov� pokladničn� doklad, na ktor�ch je uveden�, že ide 

o v�davky s�visiace s individu�lnym projektom/podprojektom/blokov�m grantom
podporen�m z FM EHP a/alebo NFM

d) intern� �čtovn� doklady,
e) zmluvy a in� doklady, ak spĺňaj� n�ležitosti podľa �10 ods. 1 p�smeno a) až f) z�kona 

o �čtovn�ctve.

�čtovn� doklad rovnocennej d�kaznej hodnoty predstavuje každ� doklad, ktor� poskytuje 
subjekt zodpovedn� za vykonanie na d�kaz, že zaknihovan� položka poskytuje pravdiv� a 
bezchybn� prehľad o skutočne vykonan�ch transakci�ch, v s�lade so štandardnou �čtovnou 
praxou.

Na �čtovn�ch dokladoch mus� byť uveden� text, s ktor�ho bude jednoznačne 
identifikovateľn�, že v�davok sa viaže na realiz�ciu projektu podporen�ho z FM 
EHP/NFM. V pr�pade, ak si KP/PP/SP nen�rokuje cel� sumu �čtovn�ho dokladu na 
preplatenie z FM EHP a NFM alebo ak dod�vateľ/zhotoviteľ toto na �čtovnom doklade 
neuviedol, je KP/PP/SP povinn� dop�sať inform�ciu o t�chto skutočnostiach na predložen� 
�čtovn� doklad vr�tane sumy n�rokovanej z FM EHP/NFM. 

Ak sa vystavuje objedn�vka, na objedn�vke sa mus� uviesť, že objedn�van� tovar, pr�ca alebo 
služba s�vis� s individu�lnym projektom/podprojektom/blokov�m grantom, podporen�m 
z FM EHP a NFM. Ak KP/PP/SP realizuje v r�mci FM EHP/NFM viac individu�lnych 
projektov/podprojektov/blokov�ch grantov, je povinn� na objedn�vke uviesť aj k�d projektu 
pridelen� pre tento individu�lny projekt/podprojekt/blokov� grant �FM (k�d v tvare 
SK0XXX). 

5.2 Vystavovanie rovnopisov a overovanie �čtovn�ch dokladov
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KP/PP/SP je v zmysle zmluvy o poskytnut� NFP povinn� požadovať od dod�vateľa/zhotoviteľa 
vystavenie dvoch rovnopisov �čtovn�ho dokladu, pričom jeden rovnopis si ponech�va KP/PP/SP 
a jeden rovnopis zasiela NKB/SP v r�mci žiadosti o platbu. 

Ak povaha �čtovn�ho dokladu neumožňuje vystaviť dva rovnopisy alebo ak KP/PP/SP 
nedisponuje dvomi rovnopismi �čtovn�ho dokladu, KP/PP/SP uchov�va rovnopis a NKB zasiela 
overen� fotok�piu.

KP/PP/SP nie je povinn� predložiť �radne overen� �čtovn� doklady, doklady rovnocennej 
d�kaznej hodnoty alebo podporn� dokument�ciu.

KP/PP/SP overuje �čtovn� doklady a doklady rovnocennej d�kaznej hodnoty podpisom 
štatut�rneho z�stupcu a odtlačkom pečiatky KP/PP/SP na každej strane �čtovn�ho dokladu 
a dokladu rovnocennej d�kaznej hodnoty. Podporn� dokument�ciu  overuje KP/PP/SP podpisom 
štatut�rneho z�stupcu a odtlačkom pečiatky KP/PP/SP len na prvom liste podpornej 
dokument�cie. KP/PP/SP m�že podporn� dokument�ciu zviazať a overiť jedn�m podpisom 
štatut�rneho z�stupcu a jedn�m odtlačkom pečiatky KP/PP/SP. Pre potreby predkladania žiadost� 
o platbu, �čtovn�ch dokladov, resp. dokladov rovnocennej d�kaznej hodnoty a podpornej 
dokument�cie m�že štatut�rny z�stupca KP/PP/SP splnomocniť svojho z�stupcu. Podmienkou je 
�radne overen� splnomocnenie, ktor� KP/PP/SP predlož� NKB (resp. SP v pr�pade BG) 
najnesk�r so žiadosťou o platbu (žiadosťou o z�čtovanie), v r�mci ktorej predložil �čtovn� 
doklady, resp. doklady rovnocennej d�kaznej hodnoty a/alebo podporn� dokument�ciu overen� 
splnomocnen�m z�stupcom KP/PP/SP. 

V pr�pade, ak NKB alebo PO vyžaduj�, aby �čtovn� doklady, doklady rovnocennej d�kaznej 
hodnoty alebo podporn� dokument�cia boli �radne overen�, s� NKB a PO povinn� požiadať 
KP/PP/SP o �radn� overenie t�chto dokumentov. V�davky spojen� s �radn�m overen�m s� 
v takom pr�pade opr�vnen�m v�davkom len ak boli pl�novan� v žiadosti o poskytnutie NFP. 

�čtovn� doklady a podporn� dokument�cia pre jednotliv� v�davky s� stanoven� v ďalš�ch 
častiach pr�ručky.

6 Opr�vnenosť v�davkov a jej preukazovanie

Opr�vnen� v�davok v r�mci individu�lnych projektov a blokov�ch grantov je v�davok,
ktor� NKB a PO uznal ako opr�vnen� v r�mci niektorej z predložen�ch žiadost� o platbu. 
Opr�vnen� v�davok v r�mci podprojektov je v�davok, ktor� SP uznal ako opr�vnen�. SP je 
povinn� klasifikovať ako neopr�vnen� v�davok ten v�davok, ktor� bol klasifikovan� ako 
neopr�vnen� NKB, PO alebo in�mi org�nmi kontroly a auditu.

Všeobecn�m pravidlom pre opr�vnenosť v�davkov je, že v�davok mus� priamo s�visieť s 
realiz�ciou individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu.

Priama s�vislosť v r�mci individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu znamen�, že 
dan� aktivitu by nebolo možn� realizovať bez realiz�cie tohto v�davku a z�roveň v�davok 
prioritne s�vis� s aktivitami KP/PP/SP t�kaj�cimi sa realiz�cie individu�lneho projektu 
podprojektu/blokov�ho grantu. 

V�davky realizovan� v s�vislosti s plnen�m činnost� nes�visiacich  s individu�lnym 
projektom/podprojektom/blokov�m grantom a plnen�m povinnost� vypl�vaj�cich 
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KP/PP/SP z platn�ch pr�vnych predpisov a vn�torn�ch predpisov KP/PP/SP, pričom 
tieto povinnosti priamo nes�visia s realiz�ciou individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu, nie s� opr�vnen�mi v�davkami v r�mci FM 
EHP a NFM.

6.1 Kritériá oprávnenosti výdavkov

Krit�ri� opr�vnenosti v�davkov pre individu�lne projekty, podprojekty a blokov� 
granty stanovuje NKB.  NKB, SP a PO s� povinn� uznať v�davok za opr�vnen�, ak
spĺňa nasleduj�ce krit�ri�:

1. bol realizovan� v opr�vnenom obdob� stanovenom zmluvou o poskytnut� NFP/zmluvou o 
NFP,

2. spĺňa krit�ri� opr�vnenosti uveden� v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP,
3. je uveden� v žiadosti o poskytnutie nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku, najm� 

v detailnom rozpočte, ktor� tvoril pr�lohu žiadosti o poskytnutie NFP,
4. je uveden� v tabuľke rozpočtu, ktor� vypĺňali p�vodn� KP,PP a SP po podpise zmluvy 

o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP a nov� KP a PP pred jej podpisom,
5. je v s�lade s Podrobn�mi ustanoveniami k opr�vnenosti v�davkov stanoven�mi �FM,
6. je v s�lade s touto pr�ručkou,
7. je v s�lade so všetk�mi predpismi vydan�mi v r�mci FM EHP a NFM a v s�lade s 

pr�vnym poriadkom platn�m v Slovenskej republike,
8. je primeran�, od�vodnen� a v s�lade so z�sadami spr�vneho finančn�ho riadenia, 

najm� z hľadiska hodnoty dosiahnutej za vynaložen� peniaze a n�kladovej 
efekt�vnosti,

9. je riadne doložen� �čtovn�m dokladom, v�pisom z �čtu/�čtov KP/PP/SP a podpornou 
dokument�ciou  a spr�vne zaevidovan� v �čtovn�ch knih�ch,

10. je možn� ho začleniť do PIR.

SP je v r�mci podprojektov BG povinn� uznať ako opr�vnen� v�davok spĺňaj�ci všetky 
vyššie uveden� krit�ri�, s v�nimkou bodu 4. Ako vypl�va z n�zvu, tabuľka rozpočtu 
individu�lneho projektu je určen� pre individu�lne projekty a v pr�pade podprojektov nemus� 
byť aplikovan�.   

6.1.1 V�davok realizovan� v opr�vnenom obdob�

Realizovan� v�davok je v�davok, u ktor�ho bolo uskutočnen� vecn� aj finančn� plnenie 
v�davku.

Vecn�m plnen�m v�davku je najm� dodanie tovarov, služieb alebo pr�c.

Finančn�m plnen�m v�davku je �hrada dodan�ch tovarov, služieb a pr�c z osobitn�ho �čtu 
stanoven�ho v zmluve, resp. v pr�pade refund�cie z �čtu, ktor�m disponuje KP/PP/SP (v 
tomto pr�pade nemus� �sť o osobitn� �čet). V pr�pade špecifick�ch v�davkov nast�va finančn� 
plnenie až po splnen� nasledovn�ch dvoch podmienok: 
- prevodom finančn�ch prostriedkov z �čtu KP/PP/SP, ktor�m disponuje,
- prevodom z osobitn�ho �čtu v prospech �čtu, ktor�m disponuje a z ktor�ho tieto v�davky 
p�vodne realizoval.
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Obdobie opr�vnenosti v�davkov je pre každ� individu�lny projekt, blokov� grant a 
podprojekt uveden� v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP. V pr�pade, ak v zmluve 
o poskytnut� NFP/zmluve o NFP alebo v Pravidl�ch implement�cie FM EHP a NFM nie je 
uveden� inak, zač�na obdobie opr�vnenosti dňom nasleduj�com po dni �činnosti zmluvy. 
V�davky, ktor�ch vecn� alebo finančn� plnenie začalo pred začiatkom obdobia 
opr�vnenosti, nie s� opr�vnen�. V�davky, ktor�ch vecn� alebo finančn� plnenie bolo 
ukončen� po 30.4.2011, nie s� opr�vnen�. Ak bola PCR predložen� pred 30.4.2011, 
v�davky, ktor�ch vecn� alebo finančn� plnenie bolo realizovan� po schv�len� PCR na 
�rovni �FM, nie s� opr�vnen�, pričom ustanovenie predch�dzaj�cej vety t�mto nie je 
dotknut�.

NKB, PO a SP m�žu uznať za opr�vnen� len v�davok realizovan� v obdob� 
opr�vnenosti. 

6.1.2 Opr�vnen� v�davky stanoven� zmluvou o poskytnut� NFP/zmluvou o NFP

Zmluva o poskytnut� NFP/ zmluva o NFP všeobecne stanovuje krit�ri� pre opr�vnenosť 
v�davkov. Porušenie, či nedodržanie t�chto krit�ri� KP/PP/SP v s�vislosti s realizovan�m 
v�davkov sp�sobuje rovnako neuznanie tak�chto v�davkov za opr�vnen�.

S�časťou zmluvy o poskytnut� NFP je aj Pl�n realiz�cie projektu (ďalej len „PIP“), ktor� 
obsahuje aj inform�cie o opr�vnen�ch v�davkoch. 

V pr�pade SP, ktor�ch KP/PP nemali povinnosť vypracovať čiastkov� PIP tvor� pr�lohu zmluvy 
o poskytnut� NFP uzavretej medzi SP a KP/PP obdobn� dokument.

6.1.3 Opr�vnen� v�davky stanoven� v žiadosti o poskytnutie NFP

Z�kladn�m dokumentom pre určenie opr�vnenosti v�davku je žiadosť o poskytnutie NFP. 
Ako s�časť žiadosti o poskytnutie NFP sa ch�pu aj dodatočn� inform�cie predkladan� 
KP/PP/SP v priebehu schvaľovania žiadosti. 

S�časťou žiadosti o poskytnutie NFP je aj pr�loha „detailn� rozpočet“. V�davky, ktor� 
neboli uveden� v žiadosti o poskytnutie NFP alebo neboli uveden� v detailnom rozpočte nie 
s� opr�vnen�. V pr�pade, ak v�davok nebol uveden� v detailnom rozpočte, ale bol 
uveden� v inej časti žiadosti o poskytnutie NFP, je v�davok opr�vnen�m v�davkom.

6.1.4 Tabuľka rozpočtu individu�lneho projektu a zmeny rozpočtu v projekte 

Tabuľka rozpočtu individu�lneho projektu (tabuľka rozpočtu IP) tvor� pr�lohu č. 4 tejto pr�ručky. 
Postupy na jej vyplnenie s� s�časťou tejto pr�lohy.

Existencia tabuľky rozpočtu IP je nevyhnutn� z d�vodu zmien v individu�lnych projektoch 
s�visiacich s dodatočn�mi inform�ciami predkladan�mi v procese schvaľovania žiadosti a
zmien v projekte vykonan�ch počas realiz�cie individu�lneho projektu. Tabuľka je taktiež 
nevyhnutn� v pr�pade p�vodn�ch KP/PP, keďže limity boli v PIP stanoven� v eur�ch pred 
zmluvn�m prepočtom na slovensk� koruny a tieto sumy s� st�le z�v�zn� vo vzťahu medzi SR 
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a �FM. Tabuľka rozpočtu IP je jedin� dokument, ktor� zatrieďuje celkov� opr�vnen� 
v�davky do aktiv�t uveden�ch v PIP a s�časne aj do rozpočtov�ch položiek uveden�ch v PIP.

Tabuľka rozpočtu IP spodrobňuje, t.j. nemen� detailn� rozpočet IP a je v s�lade s PIP. 
V pr�pade p�vodn�ch KP/PP je v s�lade s PIP po prepočte PIP na menu SKK v�menn�m 
kurzom uveden�m v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP a n�sledne op�tovne na menu 
euro konverzn�m kurzom. 

V pr�pade, ak v�davok nebol uveden� v tabuľke rozpočtu IP, ale bol uveden� v žiadosti 
o poskytnutie NFP, je v�davok opr�vnen�m v�davkom za predpokladu, ak počas 
schvaľovania alebo realiz�cie individu�lneho projektu/podprojektu nedošlo ku klasifik�cii 
v�davku ako neopr�vnen�ho. V pr�pade, ak v�davok bol uveden� v tabuľke rozpočtu IP, ale 
nebol uveden� v žiadosti o poskytnutie NFP je v�davok možn� uznať ako opr�vnen� len za 
predpokladu, ak k tomuto začleneniu existuje p�somn� komunik�cia so schv�len�m zmeny 
v projekte NKB alebo NKB a �FM.

Ak sa men� PIP v rozpočtov�ch položk�ch alebo v aktivit�ch, men� sa aj tabuľka 
rozpočtu IP. Okrem tabuľky rozpočtu IP sa men� aj tabuľka čerpania rozpočtu. 
Tabuľka čerpania rozpočtu je samostatn� dokument predkladan� ku každej žiadosti 
o platbu s v�nimkou žiadosti o preddavok a žiadosti o z�čtovanie blokov�ho grantu. 
Tabuľke čerpania rozpočtu sa bližšie venuj� ďalšie kapitoly tejto pr�ručky.

V r�mci rozpočtov�ch položiek a podpoložiek nie je možn� vykon�vať zmeny bez schv�lenia 
NKB, pričom KP/PP realizuj�ci individu�lny projekt s� povinn� požiadať NKB o schv�lenie 
presunu finančn�ch prostriedkov vr�tane zd�vodnenia tohto presunu. T�to žiadosť je potrebn�
predložiť NKB najnesk�r pred začiatkom realizovania v�davku (t.j. pred začiatkom 
finančn�ho aj vecn�ho plnenia v�davku). 

P�vodn� KP/PP po podpise zmluvy o poskytnut� NFP a nov� KP/PP pred jej podpisom vypĺňali 
tabuľku rozpočtu IP.

V pr�pade p�vodn�ch KP/PP plat�, že k prvej žiadosti o platbu predloženej po podpise dodatku 
k zmluve o poskytnut� NFP t�kaj�ceho sa zmien v s�vislosti s vydan�m verzie 2.0 Pravidiel 
implement�cie FM EHP a NFM je p�vodn� KP/PP povinn� predložiť aj vyplnen� tabuľku 
rozpočtu IP (pr�loha č. 4 tejto pr�ručky), podp�san� štatut�rnym z�stupcom KP/PP. 

V pr�pade nov�ch KP/PP plat�, že vyplnen� tabuľku rozpočtu IP podp�san� štatut�rnym 
z�stupcom KP/PP/SP s� povinn� predložiť k prvej žiadosti o platbu po podpise zmluvy 
o poskytnut� NFP. NKB v sprievodnom liste o schv�len� žiadosti o platbu/schv�len� žiadosti 
o platbu v zn�ženej sume/zamietnut� žiadosti o platbu/pozastaven� schvaľovania žiadosti o platbu
zasielanom p�vodn�m aj nov�m KP/PP uvedie, či s�hlas� s tabuľkou rozpočtu IP, alebo vyzve 
KP/PP na prepracovanie tabuľky rozpočtu IP v zmysle pokynov NKB. 

NKB pozastav� schvaľovanie žiadosti o platbu do doby, k�m KP/PP predlož� tabuľku 
čerpania rozpočtu podľa pokynov NKB.

V pr�pade p�vodn�ch KP/PP sa sumy jednotliv�ch rozpočtov�ch položiek a aktiv�t stanoven�ch 
v PIP prepoč�taj� v�menn�m kurzom EUR/SKK uveden�m v zmluve o poskytnut� NFP
a n�sledne vydelia konverzn�m kurzom. Takto stanoven� sumy predstavuj� horn� limity 
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opr�vnen�ch v�davkov na jednotliv� aktivity a rozpočtov� položky a uved� sa v tabuľke 
rozpočtu IP. V pr�pade prekročenia t�chto limitov je KP/PP:

1. opr�vnen� požiadať NKB o zmenu v projekte, ak je ešte možn� presun�ť finančn� 
prostriedky z jednej aktivity alebo rozpočtovej položky do inej aktivity alebo

2. povinn� uhradiť kladn� rozdiel medzi v�davkami na jednotliv� aktivitu/rozpočtov� položku 
a horn�m limitom opr�vnen�ch v�davkov na dan� aktivitu/rozpočtov� položku stanoven�m 
v tabuľke rozpočtu IP z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov.

Ak�koľvek presun medzi rozpočtov�mi položkami a/alebo aktivitami podlieha 
predch�dzaj�cemu schv�leniu NKB. V pr�pade presunu medzi rozpočtov�mi položkami 
v PIP o viac ako 15% je potrebn� žiadosť o presun finančn�ch prostriedkov medzi 
rozpočtov�mi položkami predložiť v anglickom jazyku, keďže schv�leniu presunov NKB 
predch�dza schv�lenie presunov �FM. Ak �FM presun schv�li, men� sa PIP, n�sledne sa 
men� aj tabuľka rozpočtu IP. Toto ustanovenie plat� bezv�hradne pre všetk�ch p�vodn�ch 
aj nov�ch KP/PP. 

Pr�klad :

Položka Limit PIP Kurz v 
zmluve SKK Po prepočte 

KK Zmena
Zmena v % 
podľa tabuľky 
rozpočtu IP

Zmena v 
% podľa 
PIP

Služby 6 000,00 € 33,612 201 672,00 Sk 6 694,28 € 1 000,00 € 14,94% 16,67%
Stavby 100 000,00 € 33,612 3 361 200,00 Sk 111 571,40 € -1 000,00 € -0,90% -1,00%

Položka Limit PIP Kurz v 
zmluve SKK Po prepočte 

KK Vyčerpan�
Zmena v % 
podľa tabuľky 
rozpočtu IP

Zmena v 
% podľa 
PIP

COV 106 000,00 € 33,612 3 562 872,00 Sk 118 265,68 € 118 265,68 N/A N/A

Na určenie toho, či presun medzi rozpočtov�mi položkami/aktivitami presahuje 15% sa vždy 
ako z�klad pre v�počet použ�va suma vypl�vaj�ca z PIP, nie limit stanoven� v tabuľke rozpočtu 
IP. Podľa tohto pr�kladu by k presunu nad 15% neprišlo, ak by sme ako z�klad stanovili limit 
podľa tabuľky rozpočtu IP. Keďže však z�klad pre v�počet predstavuj� limity podľa PIP, 
vid�me, že v pr�pade rozpočtovej položky Služby doch�dza k presunu o viac ako 15% a preto 
tento presun podlieha schv�leniu �FM. 

Presun medzi jednotliv�mi rozpočtov�mi položkami/aktivitami, ktor� by sp�sobili 
prečerpanie niektorej rozpočtovej položky/aktivity nad r�mec limitu stanoven�ho v tabuľke 
rozpočtu IP mus� byť schv�len� NKB. Tak�to presun mus� byť n�ležite od�vodnen� a mus� 
smerovať k naplneniu cieľov a indik�torov individu�lneho projektu, nie k ich prekročeniu.

V pr�pade presunov medzi podpoložkami tabuľky rozpočtu IP postačuje žiadosť o presun 
finančn�ch prostriedkov len v slovenskom jazyku bez ohľadu na v�šku pres�van�ch 
finančn�ch prostriedkov, keďže tieto podliehaj� len schv�leniu NKB.

V pr�pade presunov finančn�ch prostriedkov medzi položkami nižšej �rovne KP/PP 
realizuj�ci individu�lny projekt nie je povinn� predkladať tieto zmeny na schv�lenie NKB. 
KP/PP je však povinn� s�časne so žiadosťou o platbu, ktorej s�časťou s� v�davky, ktor�ch sa 
presun finančn�ch prostriedkov t�ka predložiť NKB aktualizovan� tabuľku rozpočtu 
individu�lneho projektu. Aktualizovan� tabuľka rozpočtu IP je schv�len�, ak v liste 
oznamuj�com schv�lenie žiadosti o platbu od NKB na KP/PP nie s� tieto v�davky uveden� 
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ako neopr�vnen�. Medzi položkami nižšej �rovne je možn� bez schv�lenia NKB pres�vať 
len finančn� prostriedky, a to v pr�pade, ak KP/PP obstaral pl�novan� množstvo 
jednotiek v r�mci položky nižšej �rovne pri nižšej jednotkovej cene. Bez schv�lenia 
NKB je teda možn� pres�vať len finančn� prostriedky, nie množstv�, objemy, 
osobohodiny a pod. Podmienky presunu finančn�ch prostriedkov medzi položkami nižšej 
�rovne uveden� v tomto odseku sa neuplatňuj� v pr�pade stavebn�ch pr�c.

V pr�pade, ak presun prostriedkov medzi rozpočtov�mi položkami, podpoložkami alebo 
položkami nižšej �rovne sp�sob� zmenu rozsahu, cieľov, �čelu alebo v�sledkov projektu, 
žiadosť o presun finančn�ch prostriedkov mus� byť predložen� aj v anglickom jazyku, bez 
ohľadu na v�šku tohto presunu. Zmeny rozsahu, cieľov, �čelu alebo v�sledkov projektu sa 
kvantifikuj� indik�tormi stanoven�mi v PIP. Presun prostriedkov nesmie byť zd�vodnen� 
zv�šen�m indik�tora nad jeho cieľov� hodnotu, ale m�že byť zd�vodnen� cieľom dosiahnuť 
hodnotu indik�tora pl�novan� v PIP. Ak �FM presun schv�li, men� sa PIP, n�sledne sa men� 
aj tabuľka rozpočtu individu�lneho projektu. 

Tabuľka rozpočtu BG sa nevypracov�va. Pre určenie opr�vnenosti v�davku je rozhoduj�ce, či 
bol pl�novan� v detailnom rozpočte, ktor� tvoril pr�lohu žiadosti o poskytnutie o NFP pri 
dodržan� krit�ri� opr�vnenosti v�davkov stanoven�ch v tejto pr�ručke a pr�padn�ch doplnen� 
počas procesu poskytovania odpoved� na žiadosti o dodatočn� inform�cie �FM. V zmysle PIP sa 
BG člen� len na v�davky na riadenie a v�davky na financovanie podprojektov, pričom sumu 
určen� na riadenie je možn� zv�šiť len po schv�len� �FM. Ak�koľvek zv�šenie percentu�lneho 
podielu v�davkov na riadenie na celkov�ch opr�vnen�ch v�davkoch podlieha schv�leniu �FM. 
Toto zv�šenie však v zmysle platn�ch predpisov vydan�ch �FM nesmie sp�sobiť, že 
percentu�lny podiel v�davkov na riadenie BG na celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov sa zv�ši nad 
10%. 

6.1.5 Tabuľka čerpania rozpočtu

Tabuľka čerpania rozpočtu tvor� pr�lohu č. 3 tejto pr�ručky. Pokyny na vyplnenie tabuľky 
čerpania rozpočtu s� s�časťou tejto pr�lohy. Tabuľka čerpania rozpočtu je povinnou pr�lohou 
každej žiadosti o platbu KP/PP/SP, bez ohľadu na to, či si KP/PP/SP n�rokuje touto žiadosťou 
o platbu �hradu v�davkov. Tabuľka čerpania rozpočtu nie je povinnou pr�lohou žiadost� 
o platbu predkladan�ch KP/PP realizuj�cich podprojekt v r�mci blokov�ho grantu.

Ak sa men� PIP v rozpočtov�ch položk�ch alebo v aktivit�ch, men� sa aj tabuľka 
čerpania rozpočtu. 

Tabuľka čerpania rozpočtu sleduje čerpanie podľa rozpočtov�ch položiek, rozpočtov�ch 
podpoložiek a položiek nižšej �rovne, pričom z�kladom s� položky nižšej �rovne, teda 
najnižšej �rovne rozpočtu, ktor� je najidentifikovateľnejšia s realizovan�mi aktivitami. 

Z d�vodu v�čšieho d�tov�ho objemu sa tabuľka čerpania rozpočtu zasiela elektronicky NKB 
samostatne, ale najnesk�r v deň zaslania elektronickej verzie žiadosti o platbu e-mailom 
NKB. Tabuľku čerpania rozpočtu je KP/PP/SP povinn� predložiť aj v papierovej verzii. 
Tabuľku čerpania rozpočtu zasiela NKB platobn�mu org�nu elektronicky s�časne 
s elektronickou verziou žiadosti o platbu na vedomie. 
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Tabuľkou čerpania rozpočtu sa vykon�va periodick� priebežn� zos�laďovanie �dajov medzi 
NKB a KP/PP/SP. Tabuľka čerpania rozpočtu m�že byť použit� aj ako pom�cka pre NKB/PO 
pri zos�laďovan� �dajov v �čtovn�ctve s KP/PP/SP. PO aj NKB s� opr�vnen� požiadať 
KP/PP/SP o zos�ladenie �dajov v �čtovn�ctve s evidenciou PO.

V pr�pade, ak NKB zn�ži žiadosť o platbu, zaznač� toto zn�ženie do tabuľky a s�časne 
s ozn�men�m o schv�len� žiadosti o platbu zasielan�m poštou zašle KP/PP/SP e-mailom 
upraven� tabuľku čerpania rozpočtu, z ktorej bude KP/PP/SP vych�dzať pri predložen� 
ďalšej žiadosti o platbu. T�to tabuľku zasiela e–mailom na vedomie aj PO.

Tabuľka čerpania rozpočtu obsahuje aj sum�r, podľa ktor�ho je možn� okamžite zistiť stav 
čerpania podľa jednotliv�ch aktiv�t a rozpočtov�ch položiek. Tento sum�r sa poč�ta 
automaticky. 

Žiadosti o platbu vyplaten� KP/PP/SP do 31.12.2008 sa do tabuľky čerpania rozpočtu 
prepoč�taj� konverzn�m kurzom.  

SP m�že zv�žiť použ�vanie tohto alebo obdobn�ho dokumentu v r�mci blokov�ho grantu.

KP/PP/SP je povinn� pred uzavret�m dodatku k zmluve s N�rodn�m kontaktn�m 
bodom, ktor�m sa do zml�v o poskytnut� NFP/zml�v o NFP premietnu zmeny s�visiace 
s aktualiz�ciou Pravidiel implement�cie FM EHP a NFM predložiť NKB vyplnen�
tabuľku čerpania rozpočtu, ktor� tvor� pr�loh č.3 tejto pr�ručky.

Tabuľka čerpania rozpočtu bude v pr�pade BG zjednodušenou verziou štandardnej 
tabuľky čerpania rozpočtu, pričom bude obsahovať len dve rozpočtov� položky a dve
aktivity. 

6.1.6 Podrobn� ustanovenia k opr�vnenosti v�davkov

Podrobn� ustanovenia k opr�vnenosti v�davkov (Detailed eligibility provisions –
Expenditures) je dokument vydan� �radom pre finančn� mechanizmus, stanovuj�ci r�mcov� 
pravidl� pre opr�vnenosť v�davkov. 

6.1.7 Opr�vnen� v�davky a pr�ručka 

V�davky r�mci implement�cie individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu m�žu 
byť klasifikovan� ako opr�vnen� len za predpokladu, že spĺňaj� všetky n�ležitosti uveden� 
v ostatn�ch predpisoch v r�mci FM EHP a NFM a s� dokladovan� v s�lade s touto pr�ručkou.

V pr�pade, ak v r�mci schv�len�ho individu�lneho projektu/blokov�ho grantu boli schv�len� 
aj v�davky, ktor� by boli neopr�vnen� v zmysle tejto pr�ručky, v�davky bud� uznan� ako 
opr�vnen�.

6.2 Schv�lenie žiadosti o platbu v zn�ženej sume

K schv�leniu žiadosti o platbu v zn�ženej sume m�že pr�sť:



43

- klasifikovan�m určitej sumy alebo celej sumy v�davku ako neopr�vnen�ho. 
- zn�žen�m v�davku o určit� sumu alebo cel� sumu v�davku z in�ch d�vodov.
- neopr�vnen� v�davky identifikovan� v ŽoP, ktor� nie s� v r�mci FM EHP/NFM 

n�rokovateľn�, za žiadnych okolnost� nesm� byť zaraden� do PIR/PCR.

Ak NKB/PO/SP klasifikuje v�davok alebo jeho časť ako neopr�vnen�, KP/PP/SP nie je 
opr�vnen� n�rokovať si �hradu v�davku v žiadnej ďalšej žiadosti o platbu. Nedodržanie tohto 
ustanovenia bude mať za n�sledok zamietnutie žiadosti o platbu, pričom žiadosť o platbu ani 
jej pr�lohy nebud� vr�ten� KP/PP/SP. N�sledne bude KP/PP/SP povinn� predložiť žiadosť 
o platbu op�tovne so všetk�mi pr�lohami. V pr�pade opakovan�ch op�tovn�ch zaraden� 
v�davkov klasifikovan�ch ako neopr�vnen�ch do žiadosti o platbu m�že NKB zv�žiť 
odst�penie od zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP, ak nebude dodržiavan� 
harmonogram realiz�cie individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu. SP 
m�že tak�to postup zv�žiť vo vzťahu ku KP/PP.

6.2.1 Zn�ženie žiadosti o platbu o časť alebo cel� sumu v�davku

NKB, SP a PO m�žu zn�žiť žiadosť o platbu o určit� časť v�davku, najm� v pr�pade:

a) ak nebol riadne doložen� �čtovn�m dokladom, v�pisom z �čtu/�čtov KP/PP/SP 
a podpornou dokument�ciou  a spr�vne zaevidovan� v �čtovn�ch knih�ch. Ak je 
z predložen�ch dokumentov zrejm�, že určit� časť v�davku nespĺňa krit�ri� opr�vnenosti, 
NKB/PO/SP m�žu zn�žiť žiadosť o platbu o určit� časť alebo cel� sumu v�davku. Ak tak�to 
skutočnosť zrejm� nie je, NKB/PO/SP vyzve KP/PP/SP na odstr�nenie nedostatkov. Ak 
KP/PP/SP v lehote do piatich pracovn�ch dn� od doručenia v�zvy na odstr�nenie 
nedostatkov tieto dokumenty nepredlož�, alebo predlož� tieto dokumenty sp�sobom, ktor� 
op�tovne neumožn� klasifikovať v�davok ako opr�vnen�, žiadosť o platbu bude zn�žen�
o časť alebo cel� sumu v�davku,

b) ak na z�klade predložen�ho �čtovn�ho dokladu, dokladu rovnocennej d�kaznej hodnoty 
alebo podpornej dokument�cie je zrejm�, že prišlo k matematickej alebo inej 
administrat�vnej chybe konečn�ho prij�mateľa, ktor� viedla k započ�taniu vyššej sumy 
v�davku,

c) ak nebol uveden� v zozname �čtovn�ch dokladov alebo bol v zozname �čtovn�ch dokladov 
nespr�vne zatrieden� a tento zoznam nebol po doručen� v�zvy na odstr�nenie nedostatkov 
predložen� alebo bol predložen� nespr�vne vyplnen�,

d) ak nie je primeran�, od�vodnen� a nie je v s�lade so z�sadami spr�vneho finančn�ho 
riadenia, najm� z hľadiska hodnoty dosiahnutej za vynaložen� peniaze a n�kladovej 
efekt�vnosti,

e) nie je v s�lade s touto pr�ručkou.

V ozn�men� o schv�len� žiadosti o platbu v zn�ženej sume sa uvedie presn� suma zn�ženia 
žiadosti o platbu, ako aj zoznam v�davkov, ktor� boli v čiastkovej sume alebo v celej sume 
zn�žen� v r�mci schvaľovania žiadosti o platbu NKB/PO/SP s uveden�m d�vodov, prečo boli 
tieto v�davky zn�žen�.
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6.2.2 Zn�ženie žiadosti o platbu o neopr�vnen� v�davky

NKB, SP a PO m�žu klasifikovať v�davok alebo jeho časť ako neopr�vnen� najm� v pr�pade, ak 
v�davok:

a) nebol realizovan� v opr�vnenom obdob� stanovenom zmluvou o poskytnut� NFP/zmluvou o 
NFP,

b) nebol uveden� v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP, v žiadosti o poskytnutie NFP, 
v tabuľke rozpočtu IP,

c) nie je v s�lade s Podrobn�mi ustanoveniami k opr�vnenosti v�davkov,
d) nie je v s�lade s touto pr�ručkou,
e) nie je v s�lade so všetk�mi predpismi vydan�mi v r�mci FM EHP a NFM a v s�lade s 

pr�vnym poriadkom platn�m v Slovenskej republike,
f) v�davky boli realizovan� v čase, kedy KP/PP/SP alebo jeho dod�vateľom/zhotoviteľom 

neboli vydan� potrebn� povolenia, opr�vnenia alebo osvedčenia na v�kon činnost� 
s�visiacich s v�davkom stanoven� pr�vnymi predpismi alebo tieto povolenia, opr�vnenia 
alebo osvedčenia stratili alebo nenadobudli platnosť alebo �činnosť, pričom pojmom 
realizovan� sa mysl�, že vecn� alebo finančn� plnenie začalo v obdob�, kedy KP/PP/SP 
neboli vydan� potrebn� povolenia, opr�vnenia alebo osvedčenia na v�kon činnost� 
s�visiacich s v�davkom stanoven� pr�vnymi predpismi alebo tieto povolenia, opr�vnenia 
alebo osvedčenia stratili alebo nenadobudli platnosť alebo �činnosť,

g) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
verejn�m obstar�van�m, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP/zmluva 
o NFP a/alebo z�kon o verejnom obstar�van�, alebo neboli obstaran� v s�lade so zmluvou 
o poskytnut� NFP/zmluvou o NFP a/alebo z�konom o verejnom obstar�van� a/alebo touto 
pr�ručkou, 

h) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
prieskumom trhu, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP/zmluva o NFP 
alebo pri prieskume trhu neboli dodržan� postupy stanoven� zmluvou o poskytnut� 
NFP/zmluvou o NFP a/alebo touto pr�ručkou,

i) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
verejnou obchodnou s�ťažou, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP 
alebo pri obchodnej verejnej s�ťaži neboli dodržan� postupy stanoven� zmluvou 
o poskytnut� NFP a/alebo Obchodn�m z�konn�kom a/alebo touto pr�ručkou.

V ozn�men� o schv�len� žiadosti o platbu v zn�ženej sume sa uvedie presn� suma zn�ženia 
žiadosti o platbu, ako aj zoznam v�davkov, ktor� boli v čiastkovej sume alebo v celej sume 
klasifikovan� ako neopr�vnen� v r�mci schvaľovania žiadosti o platbu NKB/PO/SP s uveden�m 
d�vodov, prečo boli tieto v�davky alebo ich časť klasifikovan� ako neopr�vnen�.

6.3 Zamietnutie žiadosti o platbu

NKB, SP a PO s� opr�vnen� zamietnuť žiadosť o platbu najm� v pr�pade, ak:

a) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
verejn�m obstar�van�m, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP/zmluva 
o NFP a/alebo z�kon o verejnom obstar�van�, alebo neboli obstaran� v s�lade so zmluvou 
o poskytnut� NFP/zmluvou o NFP a/alebo z�konom o verejnom obstar�van� a/alebo touto 
pr�ručkou,
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b) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
prieskumom trhu, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP/zmluva o NFP
alebo pri prieskume trhu neboli dodržan� postupy stanoven� zmluvou o poskytnut� 
NFP/zmluvou o NFP a/alebo touto pr�ručkou,

c) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
obchodnou verejnou s�ťažou, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP 
alebo pri verejnej obchodnej s�ťaži neboli dodržan� postupy stanoven� zmluvou 
o poskytnut� NFP a/alebo Obchodn�m z�konn�kom a/alebo touto pr�ručkou,

d) je s�časťou žiadosti o platbu časť v�davku alebo v�davok, ktor� bol klasifikovan� ako 
neopr�vnen� v r�mci predch�dzaj�cich žiadosti o platbu,

e) žiadosť o platbu nespĺňa n�ležitosti usporiadania dokument�cie podľa tejto pr�ručky,
f) bol preuk�zan� �mysel podvodu (falošn� dokumenty, neopr�vnen� bankov� �čet, fikt�vne 

činnosti a ostatn� �myseln� konanie s cieľom z�skať neopr�vnen� prospech). V tom 
pr�pade NKB/SP zv�ži možnosť odst�penia od zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP,

g) ak NKB/SP odst�pi od zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP.

V ozn�men� o zamietnut� žiadosti o platbu uvedie NKB/PO/SP d�vody zamietnutia a stanovia 
ďalš� postup, napr. ak� opatrenia je potrebn� prijať pred predložen�m ďalšej žiadosti o platbu.

6.4 Pozastavenie schvaľovania žiadosti o platbu

NKB, SP a PO s� opr�vnen� pozastaviť žiadosť o platbu, najm� v pr�pade, ak:

a) je pozastaven� vypl�canie nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku KP/PP/SP podľa zmluvy 
o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP. Žiadosť o platbu je pozastaven� až do okamihu, dokedy je 
pozastaven� vypl�canie nen�vratn�ho finančn�ho pr�spevku.

b) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
verejn�m obstar�van�m, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP/zmluva 
o NFP a/alebo z�kon o verejnom obstar�van�, alebo neboli obstaran� v s�lade so zmluvou 
o poskytnut� NFP/zmluvou o NFP a/alebo z�konom o verejnom obstar�van� a/alebo touto 
pr�ručkou,

c) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
prieskumom trhu, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP/zmluva o NFP 
alebo pri prieskume trhu neboli dodržan� postupy stanoven� zmluvou o poskytnut� 
NFP/zmluvou o NFP a/alebo touto pr�ručkou,

d) v�davky za tovary, služby alebo pr�ce, ktor� s� s�časťou žiadosti o platbu neboli obstaran� 
verejnou obchodnou s�ťažou, napriek tomu, že tak ustanovuje zmluva o poskytnut� NFP 
alebo pri obchodnej verejnej s�ťaži neboli dodržan� postupy stanoven� zmluvou 
o poskytnut� NFP a/alebo Obchodn�m z�konn�kom a/alebo touto pr�ručkou,

e) KP/PP/SP alebo jeho dod�vateľom/zhotoviteľom neboli vydan� potrebn� povolenia, 
opr�vnenia alebo osvedčenia na v�kon činnost� s�visiacich s individu�lnym 
projektom/podprojektom/blokov�m grantom stanoven� pr�vnymi predpismi alebo tieto 
povolenia, opr�vnenia alebo osvedčenia stratili alebo nenadobudli pr�voplatnosť, platnosť 
resp. �činnosť, pričom pojmom realizovan� sa mysl�, že vecn� alebo finančn� plnenie začalo 
v obdob�, kedy KP/PP/SP neboli vydan� potrebn� povolenia, opr�vnenia alebo osvedčenia na 
v�kon činnost� s�visiacich s v�davkom stanoven� pr�vnymi predpismi alebo tieto povolenia, 
opr�vnenia alebo osvedčenia stratili alebo nenadobudli pr�voplatnosť, platnosť resp. 
�činnosť,
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Žiadosť o platbu m�že byť pozastaven� podľa bodov b), c) a d) až do doby, kedy nebude 
vybran� dod�vateľ/zhotoviteľ sp�sobom v s�lade so zmluvou o poskytnut� NFP/zmluvou o 
NFP a z�konom o verejnom obstar�van� alebo Obchodn�m z�konn�kom a touto pr�ručkou. 
V ozn�men� o pozastaven� schvaľovania žiadosti o platbu NKB/PO/SP uvedie, ak� suma 
v�davkov bude klasifikovan� ako neopr�vnen�. 

Žiadosť o platbu bude pozastaven� podľa bodu e) až do doby, k�m KP/PP/SP alebo jeho 
dod�vateľovi/zhotoviteľovi nebud� vydan� všetky potrebn� povolenia, opr�vnenia alebo 
osvedčenia na v�kon činnost� s�visiacich s v�davkom. V ozn�men� o pozastaven� schvaľovania 
žiadosti o platbu sa m�že uviesť aj lehota, do ktorej je potrebn� tieto povolenia, opr�vnenia alebo 
osvedčenia z�skať, aby nebolo zo strany NKB/SP nevyhnutn� odst�piť od zmluvy. T�to lehota sa 
urč� s prihliadnut�m na PIP. 

7 Zad�vanie z�kaziek na stavebn� pr�ce, tovary a služby

Obstar�vanie tovarov, služieb a stavebn�ch pr�c sa uskutočňuje verejn�m obstar�van�m, 
prieskumom trhu, obchodnou verejnou s�ťažou alebo priamym zadan�m. S v�nimkou 
tovarov, služieb a stavebn�ch pr�c obstaran�ch priamym zadan�m mus� byť na dod�vku 
tovarov, služieb alebo stavebn�ch pr�c uzavret� zmluvn� vzťah medzi KP/PP/SP 
a dod�vateľom/zhotoviteľom. 

Priamym zadan�m je postup, pri ktorom si KP/PP/SP vyberie dod�vateľa/zhotoviteľa bez 
toho, aby bolo vykonan� verejn� obstar�vanie, prieskum trhu alebo obchodn� verejn� s�ťaž. 
Priamym zadan�m je možn� postupovať len v pr�pade, ak predpokladan� hodnota z�kazky, 
ktorej predmetom s� tovary alebo služby nepresiahne 4 979 eur. Ak s� predmetom z�kazky 
stavebn� pr�ce, je priamym zadan�m možn� postupovať len v pr�pade, ak predpokladan� 
hodnota z�kazky nepresiahne 16 597 eur.

KP/PP/SP je povinn� predložiť NKB/SP kompletn� dokument�ciu z verejn�ho 
obstar�vania/prieskumu trhu/obchodnej verejnej s�ťaže s�časne s predložen�m prvej 
žiadosti o platbu, ktorej s�časťou s� v�davky spojen� s predmetom z�kazky. 

7.1 Verejn� obstar�vanie

KP/PP/SP je povinn� realizovať obstar�vanie tovarov, služieb a stavebn�ch pr�c v s�lade 
s platn�m z�konom o verejnom obstar�van�.  KP/PP/SP je povinn� postupovať podľa z�kona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstar�van� a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov v znen� 
neskorš�ch predpisov (ďalej v tejto kapitole aj ako „z�kon o verejnom obstar�van�“ alebo ako 
„z�kon“) aj v pr�pade, že nespĺňa defin�ciu verejn�ho obstar�vateľa alebo obstar�vateľa podľa 
�6 alebo �8 podľa tohto z�kona, a to za predpokladu, ak miera grantu v percentu�lnom 
vyjadren� vypoč�tan� ako pomer sumy NFP a celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov je vyššia ako 
50%. V tom pr�pade spĺňa defin�ciu podľa �7 z�kona. T�to defin�ciu v r�mci FM EHP a NFM 
spĺňaj� nad�cie, neziskov� organiz�cie poskytuj�ce všeobecne prospešn� služby, občianske 
združenia, z�ujmov� združenia pr�vnick�ch os�b, in� inštit�cie, ktor� neboli založen� za 
�čelom podnikania a/alebo dosahovania zisku, ak nie s� verejn�m obstar�vateľom podľa �6 
alebo obstar�vateľom podľa �8 z�kona a miera poskytnut�ho grantu presahuje 50% 
z celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov. 



47

Za podmienok ustanoven�ch z�konom mus� byť verejn� obstar�vanie vykonan� osobou 
odborne sp�sobilou na v�kon verejn�ho obstar�vania.

Pri zad�van� z�kaziek sa mus� uplatňovať princ�p rovnak�ho zaobch�dzania, princ�p 
nediskrimin�cie uch�dzačov alebo z�ujemcov, princ�p transparentnosti a princ�p 
hospod�rnosti a efekt�vnosti.

Predpokladan� hodnota z�kazky sa určuje ako cena bez DPH. Pri určovan� predpokladanej 
hodnoty z�kazky KP/PP/SP postupuje v zmysle pravidiel stanoven�ch v z�kone o verejnom 
obstar�van�.

Predpokladan� hodnota z�kazky mus� vych�dzať z ceny, za ktor� sa obvykle pred�va rovnak� 
alebo porovnateľn� predmet z�kazky v čase, keď sa ozn�menie o vyhl�sen� verejn�ho 
obstar�vateľa alebo ozn�menie použit� ako v�zva na s�ťaž posiela na uverejnenie. Do 
predpokladanej hodnoty z�kazky sa zahŕňa aj hodnota opakovan�ch plnen�. Ak je stavebn� 
pr�ca alebo služba rozdelen� na niekoľko čast� v r�mci zad�vania jednej z�kazky, z ktor�ch 
každ� bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladan� hodnota z�kazky sa urč� ako 
s�čet predpokladan�ch hodn�t všetk�ch čast� z�kazky. Do predpokladanej hodnoty z�kazky 
sa zahrnie aj cena mont�žnych a inštalačn�ch činnost�.

7.1.1 Postupy verejn�ho obstar�vania

KP/SP mus� realizovať v�ber dod�vateľov podľa pokynov v zmluve o poskytnut� 
NFP/zmluve o NFP, a podľa platn�ho z�kona o verejnom obstar�van�. PP je povinn� pri 
obstar�van� tovarov, služieb a stavebn�ch pr�c postupovať podľa ustanoven� zmluvy 
o poskytnut� NFP a tejto pr�ručky o vykonan� verejnej obchodnej s�ťaže.

V pr�pade, ak z intern�ch predpisov KP/PP/SP vypl�va povinnosť vykonať verejn� 
obstar�vanie napriek tomu, že zmluva uklad� povinnosť vykonať prieskum trhu alebo 
obchodn� verejn� s�ťaž, je KP/PP/SP povinn� vykonať verejn� obstar�vanie tak, aby boli 
splnen� podmienky stanoven� zmluvou a touto pr�ručkou pre prieskum trhu alebo obchodn� 
verejn� s�ťaž.

Pri realiz�cii verejn�ho obstar�vania mus� KP/PP/SP zvoliť vhodn� postup verejn�ho 
obstar�vania a postupy realiz�cie jednotliv�ch postupov a spr�vne určiť finančn� limit 
v s�lade so z�konom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstar�van� v znen� neskorš�ch 
predpisov. 

Postupy vo verejnom obstar�van�:
 verejn� s�ťaž - vyhlasuje vyhlasovateľ s�ťaže pre neobmedzen� počet z�ujemcov,
 užšia s�ťaž - vyhlasuje vyhlasovateľ pre neobmedzen� počet z�ujemcov. Verejn� 
obstar�vateľ/obstar�vateľ/ m�že obmedziť počet z�ujemcov, ktor�ch vyzve na predloženie 
ponuky,
 rokovacie konanie - s� postupy, v r�mci ktor�ch verejn� obstar�vateľ, obstar�vateľ  rokuje 
s vybrat�m uch�dzačom alebo vybrat�mi uch�dzačmi o podmienkach z�kazky. Rokovacie 
konanie m�že byť so zverejnen�m alebo bez zverejnenia. Rokovacie konanie so zverejnen�m 
sa vyhlasuje pre neobmedzen� počet z�ujemcov. Verejn� obstar�vateľ, obstar�vateľ  m�že 
obmedziť počet z�ujemcov, ktor�ch vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie. 
Rokovac�m konan�m bez zverejnenia nemožno uzavrieť r�mcov� dohodu. Rokovacie 
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konanie m�že verejn� obstar�vateľ, obstar�vateľ  použiť len v pr�pade, ak spln� stanoven� 
podmienky v z�kone,
 s�ťažn� dial�g - sa vyhlasuje pre neobmedzen� počet z�ujemcov. Verejn� obstar�vateľ 
m�že obmedziť počet z�ujemcov, s ktor�mi vedie dial�g, s cieľom vypracovať jedno alebo 
viac vhodn�ch riešen� spĺňaj�cich požiadavky verejn�ho obstar�vateľa, obstar�vateľa, 
dotovanej osoby, na ktor�ch z�klade s� vybrat� z�ujemcovia vyzvan� na predloženie ponuky. 
Verejn� obstar�vateľ m�že použiť s�ťažn� dial�g, ak ide o obzvl�šť zložit� projekty a 
nemožno použiť verejn� s�ťaž alebo užšiu s�ťaž. Cieľom s�ťažn�ho dial�gu je n�jsť a 
definovať najvhodnejš� sp�sob na uspokojenie potrieb verejn�ho obstar�vateľa. Ponuky sa 
musia vyhodnotiť len na z�klade ekonomicky najv�hodnejšej ponuky. 

KP/PP/SP je opr�vnen� zvoliť si podľa vlastn�ho uv�ženia v s�lade so z�konom o verejnom 
obstar�van� postup verejn�ho obstar�vania s v�nimkou pr�padov, ak zmluva o poskytnut� NFP 
presne stanovuje, že m� byť zvolen� určit� konkr�tny postup verejn�ho obstar�vania. 
V�čšinou sa to t�ka KP, ktor� maj� v zmluve povinnosť vykonať verejn� obstar�vanie 
postupom verejnej s�ťaže. V t�chto pr�padoch v zmysle zmluvy o poskytnut� NFP je konečn� 
prij�mateľ povinn� obstar�vať z�kazky postupmi verejnej s�ťaže, ak tak�to postup z�kon 
umožňuje, čo znamen�, že pri obstar�van� podprahov�ch z�kaziek konečn� prij�mateľ 
postupuje postupmi uveden�mi v � 99 z�kona o verejnom obstar�van�.

Ozn�menie o vyhl�sen� verejn�ho obstar�vania musia byť zverejnen� v s�lade so z�konom 
o verejnom obstar�van�. 

V pr�pade zad�vania podprahovej z�kazky uverejn� verejn� obstar�vateľ v�zvu na 
predkladanie pon�k na svojej internetovej str�nke. V�zvu na predkladanie pon�k možno po 
takomto uverejnen� poslať najmenej trom vybrat�m z�ujemcom. KP/PP/SP je povinn� 
vytlačiť si v�zvu na predkladanie pon�k z obrazovky poč�tača (tzv. printscreen), z ktorej bude 
zreteľn�, kedy bola v�zva uverejnen� a kedy sa uverejnenie skončilo. 

KP/PP/SP je povinn� informovať NKB/SP o zverejnen� v�zvy na predkladanie pon�k 
v r�mci každ�ho verejn�ho obstar�vania bezodkladne po jej zverejnen� prostredn�ctvom 
e-mailu. V e-maile uvedie odkaz na str�nku, kde je v�zva zverejnen�. Tento postup sa 
uplatn� aj v r�mci zad�vania z�kaziek s n�zkou hodnotou, ak z intern�ch predpisov 
KP/PP/SP vypl�va, že je povinn� vykonať obstar�vanie z�kaziek s n�zkou hodnotou 
postupmi stanoven�mi z�konom o verejnom obstar�van�. 

V pr�pade zad�vania podlimitnej z�kazky uverejn� verejn� obstar�vateľ ozn�menie 
o vyhl�sen� verejn�ho obstar�vania prostredn�ctvom �radu pre verejn� obstar�vanie vo 
Vestn�ku verejn�ho obstar�vania. KP/SP je povinn� vytlačiť si v�zvu na predkladanie pon�k 
z obrazovky poč�tača (tzv. printscreen), z ktorej bude zreteľn�, kedy bola v�zva uverejnen� 
a kedy sa uverejnenie skončilo. 

KP/PP/SP je povinn� predložiť kompletn� dokument�ciu z verejn�ho obstar�vania s�časne 
s predložen�m žiadosti o platbu, ktorej s�časťou s� v�davky na tovary, služby alebo pr�ce 
obstaran� verejn�m obstar�van�m. 

V�davky s�visiace s činnosťami vo verejnom obstar�van� (napr. odmena pre osobu odborne 
sp�sobil� na v�kon verejn�ho obstar�vania), ak boli schv�len� v r�mci projektu, si KP/SP 
uplatňuje, ak bolo uskutočnen� vecn� a finančn� plnenie t�chto v�davkov. V syst�me 
predfinancovania si tieto v�davky uplatňuje, ak bolo uskutočnen� vecn� plnenie v�davku. 
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Verejn� obstar�vanie je KP/SP povinn� vykonať tak, aby nedoch�dzalo k porušeniu 
princ�pu rovnak�ho zaobch�dzania, princ�pu nediskrimin�cie uch�dzačov alebo z�ujemcov, 
princ�pu transparentnosti alebo princ�pu hospod�rnosti a efekt�vnosti. V pr�pade, ak 
NKB/PO/SP zist� pochybenia pri vykonan� verejn�ho obstar�vania, ktor� by znamenali 
z�važn� porušenie niektor�ho z t�chto princ�pov, v�davky s�visiace s v�konom verejn�ho 
obstar�vania a v�davky s�visiace s n�kupom tovarov, služieb a pr�c m�žu byť NKB/PO/SP 
klasifikovan� ako neopr�vnen� a KP/SP m�že byť vyzvan� tieto v�davky vr�tiť, ak už boli 
uhraden� dod�vateľom/zhotoviteľom.

T�mto z�važn�m porušen�m je najm�:

- stanovenie podmienky �časti, ktor� by vyl�čila niektor�ch uch�dzačov bez toho, aby t�to 
podmienka bola od�vodnen� preuk�zan�m ekonomickej alebo finančnej stability 
uch�dzača a technickej alebo odbornej sp�sobilosti, 

- určenie špecifik�cie predmetu z�kazky tak�m sp�sobom, ktor� by znamenal konkretiz�ciu 
dodan�ho tovaru, služby alebo pr�ce nad r�mec jej špecifik�cie v žiadosti o poskytnutie 
NFP a ktor� by vyl�čilo niektor�ch uch�dzačov,

- nezverejnenie alebo nepreuk�zanie zverejnenia v�zvy na predkladanie pon�k v s�lade so 
z�konom o verejnom obstar�van�,

- zaslanie v�zvy na predloženie pon�k v r�mci podprahovej z�kazky menej ako trom 
potenci�lnym uch�dzačom, ak sa KP/SP rozhodne vyzvať potenci�lnych z�ujemcov na 
predloženie pon�k,

- zaslanie v�zvy na predloženie pon�k v r�mci podprahovej z�kazky menej ako trom
potenci�lnym uch�dzačom, ktor� maj� podľa v�pisu z obchodn�ho registra alebo in�ho 
obdobn�ho registra medzi svoje činnosti zaraden� činnosti podľa predmetu z�kazky, ak sa 
KP/SP rozhodne vyzvať potenci�lnych z�ujemcov na predloženie pon�k, 

- zaslanie v�zvy na predloženie pon�k v r�mci podprahovej z�kazky menej ako trom alebo 
trom potenci�lnym uch�dzačom, ktor� maj� podľa v�pisu z obchodn�ho registra alebo 
in�ho obdobn�ho registra totožn�ch konateľov, ak sa KP/SP rozhodne vyzvať 
potenci�lnych z�ujemcov na predloženie pon�k, 

- poskytnutie s�ťažn�ch podkladov uch�dzačovi pred zverejnen�m v�zvy na predkladanie 
pon�k

- vybranie �spešn�ho uch�dzača na z�klade in�ch krit�ri� než boli stanoven� vo v�zve 
a v s�ťažn�ch podkladoch na predkladanie pon�k.

Tieto podmienky sa neuplatňuj�, ak KP/SP vykonal verejn� obstar�vanie, pričom povinnosť 
vykonať verejn� obstar�vanie nevypl�valo zo zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP, ani 
zo z�kona o verejnom obstar�van�.

V pr�pade, ak je �radu pre verejn� obstar�vanie doručen� n�mietka s odkladn�m �činkom, 
z d�vodu ktorej KP/SP nesmie pokračovať v realiz�cii obstar�vania predmetu z�kazky, alebo 
ak  �rad pre verejn� obstar�vanie vyd� predbežn� opatrenie, ktor�m pozastav� konanie KP/SP
v s�ťaži,  KP/SP je povinn� bezodkladne po tom, ako mu �rad tieto skutočnosti ozn�mi 
informovať p�somne o tak�chto skutočnostiach NKB/SP. Do vydania rozhodnutia 
o zamietnut� n�mietky je financovanie v�davkov s�visiacich s činnosťami vo verejnom 
obstar�van�, ako aj s predmetom z�kazky pozastaven�.

Ak NKB/PO/SP zist�, že v priebehu realiz�cie individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu hodnota opakovan�ch plnen� presiahla horn� limit 
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stanoven� pre postup pre zad�vanie z�kazky, ktor�m KP/SP postupoval (t�mito postupmi s� 
pre �čely pr�ručky postupy pre zad�vanie nadlimitnej, podlimitnej alebo podprahovej 
z�kazky), NKB/PO/SP primerane stanov� v�šku neopr�vnen�ch v�davkov. KP/SP bude 
povinn� vr�tiť na �čty PO/SP finančn� prostriedky, ktor� uhradil dod�vateľovi/zhotoviteľovi 
nad tento stanoven� limit. Z�roveň bude povinn� rozdiel medzi sumou potrebnou na 
zrealizovanie dod�vok tovarov, služieb alebo stavebn�ch pr�c a stanoven�m limitom uhradiť 
z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov. Dodatočn� vlastn� zdroje s� 
ďalšie vlastn� zdroje KP/SP, nad r�mec povinn�ho spolufinancovania stanoven�ho v zmluve 
o poskytnut� NFP/zmluve o NFP. Tento postup sa analogicky uplatn� aj v obdobn�ch 
pr�padoch. 

Počas celej doby realiz�cie dod�vky tovarov, služieb a pr�c obstaran�ch verejn�m 
obstar�van�m musia byť v�ťazn� ponuka, zmluva, ktor� je v�stupom verejn�ho obstar�vania 
a fakt�ry, resp. suma fakt�r v s�lade. Pre �čely FM EHP a NFM to znamen�, že zmluva, ktor� 
je v�stupom verejn�ho obstar�vania mus� byť v s�lade s ponukou predloženou �spešn�m 
uch�dzačom. Z�roveň celkov� suma fakt�r nesmie presiahnuť zmluvou stanoven� čiastku. 

V pr�pade, ak predmetom z�kazky boli stavebn� pr�ce, jednotkov� ceny a množstv� položiek 
na jednotliv�ch fakt�rach nesm� presiahnuť jednotkov� ceny a množstv� stanoven� v zmluve, 
ktor� je v�stupom verejn�ho obstar�vania, konkr�tne vo v�kaze v�mer alebo obdobnom 
dokumente, ktor� je jej pr�lohou, ak by to znamenalo zv�šenie celkovej sumy uvedenej 
v zmluve, ktor� je v�stupom verejn�ho obstar�vania. Z�roveň plat�, že všetky položky v�kazu 
v�mer v r�mci stavebn�ch pr�c uveden� v tejto zmluve musia byť dodan� minim�lne v t�ch 
množstv�ch, ako je to uveden� v tejto zmluve. 
Ak sa v pr�pade stavebn�ch pr�c zmenia jednotkov� ceny a množstv� oproti v�ťaznej ponuke, 
KP je povinn� predložiť zmeny v projekte na schv�lenie NKB/SP vr�tane od�vodnenia t�chto 
zmien a presn�ho vyč�slenia finančn�ch dopadov t�chto zmien na v�kaze v�mer, 
a predloženia nov�ho navrhovan�ho v�kazu v�mer s vyznačen�m položiek, ktor� s� 
predmetom zmeny. Dodatok k zmluve s dod�vateľom/zhotoviteľom m�že uzavrieť 
a s�visiace stavebn� pr�ce m�že realizovať až po tom, ako NKB/SP tieto zmeny schv�li. Ak 
zmluva s dod�vateľom/zhotoviteľom neumožňuje uzavrieť dodatky, je KP/SP povinn�  
vykonať rokovacie konanie bez zverejnenia. 
V pr�pade, ak predmetom z�kazky boli tovary a/alebo služby, jednotkov� ceny a množstv� 
položiek na jednotliv�ch fakt�rach nesm� presiahnuť jednotkov� ceny a množstv� stanoven� 
v zmluve, ktor� je v�stupom verejn�ho obstar�vania, Ak sa tak stane, rozdiel je povinn� 
hradiť KP z vlastn�ch zdrojov. 

V pr�pade, ak s� predmetom z�kazky stavebn� pr�ce a ak by celkov� (kumulovan�) suma 
všetk�ch fakt�r presiahla sumu stanoven� v zmluve, ktor� je v�stupom verejn�ho 
obstar�vania, KP/SP je povinn�:
1. uhradiť rozdiel medzi kumulat�vnou sumou fakt�r a sumou uvedenou v zmluve, ktor� je 

v�stupom verejn�ho obstar�vania z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov alebo
2. požiadať NKB/SP o zmenu v projekte a v pr�pade jej schv�lenia vykonať rokovacie 

konanie bez zverejnenia, ak to z�kon o verejnom obstar�van� umožňuje alebo použiť in� 
met�du verejn�ho obstar�vania, ak tak ustanovuje z�kon o verejnom obstar�van� 
a n�sledne uzavrieť zmluvu, ktor� bude v�sledkom verejn�ho obstar�vania. 

Povinnosť predkladať kompletn� dokument�ciu z verejn�ho obstar�vania NKB/SP sa 
vzťahuje na všetky verejn� obstar�vania vykonan� v r�mci individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu.
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7.2 Prieskum trhu

V pr�padoch kde predpokladan� hodnota tovaru alebo služby je stanoven� v rozsahu             
od 4 979 eur do 30 000 eur alebo predpokladan� hodnota stavebn�ch pr�c je stanoven� 
v rozsahu od 16 597 eur do 120 000 eur je  KP/PP/SP povinn� vykonať prieskum trhu 
s minim�lne 3 cenov�mi ponukami realizovan�mi p�somnou formou. KP/PP/SP mus� 
preuk�zať že ponuky boli naozaj doručen�,  a že subjekty predkladaj�ce ponuku p�sobia 
v danom odvetv�.  Na dodanie tovaru, služby alebo stavebn�ch pr�c v uvedenej hodnote sa 
vyžaduje p�somn� zmluva potvrdzuj�ca zmluvn� vzťah.  Na určenie hodnoty tovaru, služby a 
pr�c sa použij� ustanovenia uveden� v pr�ručke pre v�počet predpokladanej hodnoty z�kazky 
v r�mci verejn�ho obstar�vania.

Prieskum trhu je KP/SP povinn� vykonať tak, aby nedoch�dzalo k porušeniu princ�pu 
rovnak�ho zaobch�dzania, princ�pu nediskrimin�cie uch�dzačov alebo z�ujemcov, princ�pu 
transparentnosti alebo princ�pu hospod�rnosti a efekt�vnosti. V pr�pade, ak NKB/PO/SP zist� 
pochybenia pri vykonan� prieskumu trhu, ktor� by znamenali z�važn� porušenie 
niektor�ho z t�chto princ�pov, v�davky s�visiace s n�kupom tovarov, služieb a pr�c m�žu byť 
NKB/PO/SP klasifikovan� ako neopr�vnen� a KP/SP m�že byť vyzvan� tieto v�davky vr�tiť, 
ak už boli uhraden� dod�vateľom/zhotoviteľom.

T�mto z�važn�m porušen�m je najm�:

- ak KP/SP nepredlož� NKB/SP tri cenov� ponuky od potenci�lnych dod�vateľov,
- ak KP/SP zaslal v�zvy na predloženie pon�k menej ako trom potenci�lnym uch�dzačom, 
- predloženie menej ako troch cenov�ch pon�k od uch�dzačov, ktor� maj� podľa v�pisu 

z obchodn�ho registra alebo in�ho obdobn�ho registra rozdielnych konateľov,
- predloženie menej ako troch cenov�ch pon�k od uch�dzačov, ktor� maj� podľa v�pisu 

z obchodn�ho registra alebo in�ho obdobn�ho registra medzi svoje činnosti zaraden� 
činnosti podľa predmetu z�kazky,

- ak bol vybran� in� uch�dzač než ten, ktor� predložil cenov� ponuku s najnižšou cenou 
bez toho, aby KP/SP zd�vodnil tento v�ber dostatočn�m sp�sobom.

Ak bolo v r�mci jedn�ho prieskumu trhu obstar�van�ch viac tovarov, služieb a pr�c, po 
vykonan� prieskumu trhu sa m�že KP/SP rozhodn�ť, že rozdel� predmet z�kazky. KP/SP tak 
m�že učiniť, ak by dosiahol nižšiu cenu pri porovnateľnej kvalite od r�znych 
dod�vateľov/zhotoviteľov, pričom uzavrie zmluvn� vzťah jednotlivo s každ�m 
dod�vateľom/zhotoviteľom. 

Ak NKB alebo SP zist�, že v priebehu realiz�cie individu�lneho projektu/podprojektu/ 
blokov�ho grantu hodnota opakovan�ch plnen� presiahla limit, pri ktorej by bol KP/SP 
povinn� postupovať podľa z�kona o VO, NKB/PO/SP primerane stanov� v�šku 
neopr�vnen�ch v�davkov. KP/SP bude povinn� vr�tiť na �čty PO/SP finančn� prostriedky, 
ktor� uhradil dod�vateľovi/zhotoviteľovi nad tento stanoven� limit. Z�roveň bude povinn� 
rozdiel medzi sumou potrebnou na zrealizovanie dod�vok tovarov, služieb alebo stavebn�ch 
pr�c a poskytnutou sumou uhradiť z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov. Dodatočn� vlastn� 
zdroje s� ďalšie vlastn� zdroje KP/SP, nad r�mec povinn�ho spolufinancovania stanoven�ho 
v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP. Tento postup sa analogicky uplatn� aj 
v obdobn�ch pr�padoch.
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7.3 Obchodn� verejn� s�ťaž

V pr�pade, ak NFP vypl�vaj�ci zo zmluvy o poskytnut� NFP je vo v�ške menej alebo rovnej 
50 % celkov�ch opr�vnen�ch n�kladov, PP nie je povinn� postupovať v zmysle z�kona o 
verejnom obstar�van�, ale m� povinnosť vykonať obstaranie formou obchodnej verejnej 
s�ťaže v s�lade so z�konom č. 513/1991 Zb. Obchodn� z�konn�k v znen� neskorš�ch zmien 
a predpisov. 

PP je povinn� vykonať obchodn� verejn� s�ťaž, ak predpokladan� hodnota tovaru alebo 
služby je v hodnote od 4 979 eur alebo predpokladan� hodnota stavebn�ch pr�c je 
v hodnote od 16 597 eur. Na určenie hodnoty tovaru, služby a pr�c sa použij� ustanovenia 
uveden� v pr�ručke pre v�počet predpokladanej hodnoty z�kazky v r�mci verejn�ho 
obstar�vania.

Na vyhl�senie verejnej obchodnej s�ťaže sa vyžaduje, aby sa p�somne všeobecn�m sp�sobom 
vymedzil predmet požadovan�ho z�v�zku a z�sady ostatn�ho obsahu zam�šľanej zmluvy, na 
ktorom pr�jemca pomoci trv�, určil sp�sob pod�vania n�vrhov, určil lehotu, do ktorej možno 
n�vrhy pod�vať, a lehotu na ozn�menie vybran�ho n�vrhu. Obsah podmienok s�ťaže sa 
mus� vhodn�m sp�sobom uverejniť, minim�lne na internetovej str�nke PP.

V pr�pade, ak NKB/PO/SP zist� pochybenia pri vykonan� verejnej obchodnej s�ťaže, ktor� by
znamenali z�važn� porušenie princ�pu rovnak�ho zaobch�dzania, princ�pu nediskrimin�cie 
uch�dzačov alebo z�ujemcov, princ�pu transparentnosti alebo princ�pu hospod�rnosti 
a efekt�vnosti, v�davky s�visiace s v�konom obchodnej verejnej s�ťaže a v�davky s�visiace 
s n�kupom tovarov, služieb a pr�c m�žu byť NKB/PO/SP klasifikovan� ako neopr�vnen� 
a PP/SP m�že byť vyzvan� tieto v�davky vr�tiť, ak už boli uhraden� 
dod�vateľom/zhotoviteľom.

Pre určenie z�važn�ch porušen� t�chto princ�pov sa n�ležite uplatnia ustanovenia pr�ručky 
t�kaj�ce sa verejn�ho obstar�vania a prieskumu trhu.

Ak bolo v r�mci obchodnej verejnej s�ťaže obstar�van�ch viac tovarov, služieb a pr�c, po 
vykonan� obchodnej verejnej s�ťaže sa m�že PP/SP rozhodn�ť, že rozdel� predmet z�kazky. 
PP/SP tak m�že učiniť, ak by dosiahol nižšiu cenu pri porovnateľnej kvalite od r�znych 
dod�vateľov/zhotoviteľov, pričom uzavrie zmluvn� vzťah jednotlivo s každ�m 
dod�vateľom/zhotoviteľom. 

Ak NKB alebo SP zist�, že v priebehu realiz�cie individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu hodnota opakovan�ch plnen� presiahla limit, pri ktorej 
by bol PP povinn� vykonať verejn� obchodn� s�ťaž, NKB/PO/SP ako opr�vnen� v�davky 
stanov� sumu v�davkov maxim�lne do tohto limitu. PP bude povinn� vr�tiť na �čty PO/SP 
finančn� prostriedky, ktor� uhradil dod�vateľovi/zhotoviteľovi nad tento stanoven� limit. 
Z�roveň bude povinn� rozdiel medzi sumou potrebnou na zrealizovanie dod�vok tovarov, 
služieb alebo stavebn�ch pr�c a stanoven�m limitom uhradiť z dodatočn�ch vlastn�ch 
zdrojov. Dodatočn� vlastn� zdroje s� ďalšie vlastn� zdroje PP, nad r�mec povinn�ho 
spolufinancovania stanoven�ho v zmluve o poskytnut� NFP. Tento postup sa uplatn� aj 
v pr�pade, ak PP �myselne rozčlenil predmet z�kazky s cieľom vyhn�ť sa vykonaniu verejnej 
obchodnej s�ťaže, pričom nerozdelenie predmetu z�kazky by viedlo k povinnosti postupovať 
verejnou obchodnou s�ťažou. Tento postup sa uplatn� aj v pr�pade, ak PP do predpokladanej 
hodnoty z�kazky nezahrnul cenu dod�vok s�visiacich tovarov, služieb a/alebo pr�c, pričom 
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zahrnutie t�chto cien do hodnoty z�kazky by viedlo k povinnosti vykonať verejn� obchodn� 
s�ťaž.

8 PIP, PIR  a PCR

PIP – Pl�n realiz�cie projektu, PIR – Priebežn� spr�va o projekte a PCR – Spr�va o ukončen� 
projektu s� vyplňovan� prostredn�ctvom elektronick�ch formul�rov. KP/PP/SP je povinn� 
vypĺňať tieto tlačiv� len v anglickom jazyku. KP/PP/SP nie je opr�vnen� vykon�vať v t�chto 
formul�roch zmeny nad r�mec doplňovania �dajov v poliach, ktor� nie s� chr�nen� proti 
z�pisu. 

8.1 PIP
Pl�n realiz�cie projektu (Project Implementation Plan, PIP) je pl�n určuj�ci indikat�vny 
harmonogram čerpania finančn�ch prostriedkov a realiz�cie aktiv�t v r�mci individu�lneho 
projektu a blokov�ho grantu. PIP obsahuje aj indik�tory, ktor� musia byť dosiahnut� pre 
�spešn� ukončenie projektu.
PIP je neoddeliteľnou s�časťou dohody o poskytnut� grantu a zmluvy o poskytnut� 
NFP/zmluvy o NFP.  PIP pozost�va z troch čast�:
1. Rozpočet individu�lneho projektu/blokov�ho grantu v členen� na rozpočtov� položky 

(budget headings).
2. Tabuľka cieľov a indik�torov.

3. Rozpis aktiv�t individu�lneho projektu/blokov�ho grantu.
4. Rozpis reportovac�ch obdob�.

8.1.1 Zmeny v PIP

PIP je možn� meniť len za podmienok ustanoven�ch v zmluve o poskytnut� NFP. Zmeny PIP 
mus� ods�hlasiť �FM. KP je opr�vnen� požiadať NKB o zmenu PIP, ak by:
- presun medzi dvomi aktivitami presiahol 15% z celkovej v�šky jednej alebo oboch aktiv�t,

pričom postačuje, aby bola ktor�koľvek aktivita zmenen� o 15 %,
- presun medzi dvomi rozpočtov�mi položkami presiahol 15% z celkovej v�šky jednej 

alebo oboch rozpočtov�ch položiek, pričom postačuje, aby bola ktor�koľvek rozpočtov� 
položka zmenen� o 15 %,

- sa zmenil rozsah, �čel, v�sledky alebo ciele projektu. V tom pr�pade by do �vahy 
prich�dzala zmena PIP v časti t�kaj�cej sa indik�torov, rozpočtu aj aktiv�t.

Žiadosť o zmenu PIP je potrebn� adresovať p�somne v slovenskom jazyku a anglickom 
jazyku NKB. Žiadosť o zmenu PIP mus� obsahovať od�vodnenie navrhovan�ch zmien
a nasleduj�ce �daje:
a) p�vodn� tabuľku rozpočtu a tabuľku rozpočtu po pr�padnej aktualiz�cii PIP za 

predpokladu, ak sa men� rozpočet PIP a vyjadrenie, že rozsah, ciele, �čel a v�sledky 
individu�lneho projektu sa nemenia,

b) p�vodn� rozpis aktiv�t podľa s�m vyčlenen�ch na jednotliv� aktivity a rozpis aktiv�t po 
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pr�padnej aktualiz�cii PIP za predpokladu, ak sa menia aktivity v r�mci PIP a vyjadrenie,
že rozsah, ciele, �čel a v�sledky individu�lneho projektu sa nemenia,

c) p�vodn� tabuľku cieľov a indik�torov a tabuľku cieľov a indik�torov po pr�padnej 
aktualiz�cii PIP, ak sa men� rozsah, ciele, �čel alebo v�sledky individu�lneho projektu. 
V pr�pade, ak zo zmien rozsahu, cieľov, �čelu alebo v�sledkov vyplyn� zmeny v rozpočte 
alebo aktivit�ch PIP, je potrebn� priložiť aj p�vodn� a aktualizovan� tabuľku rozpočtu 
a rozpisu aktiv�t.

Všetky navrhovan� zmeny v individu�lnom projekte s� predmetom schv�lenia NKB pred 
t�m, ako ich NKB navrhne �FM. NKB bude schvaľovať tieto zmeny len v skutočne 
od�vodnen�ch a nevyhnutn�ch pr�padoch, najm� ak sa ciele, rozsah, �čel ani v�sledky 
projektu t�mito zmenami nezmenia.

V zmysle zmluvy o poskytnut� NFP sa v pr�pade zmeny PIP zmluvn� vzťah spravuje takto 
zmenen�m PIP. Individu�lny projekt sa realizuje podľa aktualizovan�ho PIP. 

Zmeny v PIP t�kaj�ce sa rozpočtu alebo aktiv�t sa musia premietnuť aj do tabuľky 
rozpočtu IP. KP/PP je povinn� s�časne s vyplnen�m aktualizovan�m PIP zaslať NKB aj 
aktualizovan� tabuľku rozpočtu IP.

8.1.2 Zmeny v PIP t�kaj�ce sa zmien a zlučovania reportovac�ch obdob�

Reportovac�m (z�čtovac�m) obdob�m je presne stanoven� počet kalend�rnych mesiacov, 
ktor� vypl�va z aktu�lneho PIP platn�ho pre konkr�tny blokov� grant alebo individu�lny 
projekt. 

Po rozhodnut� sprostredkovateľa m�že z�čtovanie prebiehať aj častejšie ako jedenkr�t za 
každ� reportovacie obdobie, za predpokladu, že s�čet t�chto reportovac�ch obdob� bude 
zodpovedať reportovaciemu obdobiu vypl�vaj�cemu z PIP. T�to skutočnosť mus� byť 
definovan� v zmluve o poskytnut� NFP medzi SP a KP. 

Reportovacie obdobia je možn� v od�vodnen�ch pr�padoch meniť v priebehu realiz�cie 
blokov�ho grantu/individu�lneho projektu. 

KP/PP/SP je povinn� predkladať PIR k žiadostiam o platbu. Ak v lehote stanovej zmluvou 
o poskytnut� NFP/zmluvou o NFP na predloženie žiadosti o platbu a dokumentov 
stanoven�ch v časti 4.3 tejto pr�ručky KP/PP/SP nem� k dispoz�cii formul�r aktu�lnej PIR, 
predklad� žiadosť o platbu vr�tane všetk�ch pr�loh stanoven�ch v časti 4.3 tejto pr�ručky bez 
PIR. Ak KP/PP/SP nem� formul�r PIR pre predmetn� reportovacie obdobie k dispoz�cii ani 
k posledn�mu dňu kalend�rneho mesiaca ďalšieho reportovacieho obdobia, NKB požiada 
�FM o zl�čenie predmetn�ho a n�sledn�ho reportovacieho obdobia uveden�ho v PIP. 
Predmetn�m reportovac�m obdob�, je obdobie, ku ktor�mu sa viaže predložen� žiadosť 
o platbu.

V�hodou zlučovania obdob� PIR je to, že PIP nemus� byť op�tovne vyplňovan�. Nev�hodou 
je skutočnosť, že SR prostredn�ctvom PIR žiada o vr�tenie finančn�ch prostriedkov donorov, 
č�m sa teda predlžuje doba, počas ktorej s� KP/PP/SP poskytnut� prostriedky št�tneho 
rozpočtu na predplatenie prostriedkov FM EHP a NFM. Preto NKB alebo PO m�žu 
pozastaviť schvaľovanie všetk�ch žiadost� o platbu predložen�ch určit�m KP/PP/SP do doby 
predloženia PIR.
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NKB požiada �FM o zl�čenie reportovac�ch obdob� za predpokladu, ak PIR za 
predch�dzaj�ce obdobie nebola NKB doručen� k posledn�mu dňu kalend�rneho mesiaca 
nasleduj�ceho reportovacieho obdobia. SP zl�či obdobia vych�dzaj�ce z čiastkov�ho PIP 
alebo obdobn�ho finančn�ho pl�nu podprojektu analogicky. 

NKB m�že t�to lehotu predĺžiť v pr�pade, ak v r�mci žiadosti o platbu, ktor� sa viaže 
k tomuto reportovaciemu obdobiu už vyzval KP/PP/SP na odstr�nenie nedostatkov a lehota na 
odstr�nenie nedostatkov uplynie najnesk�r do piatich pracovn�ch dn� od ukončenia 
posledn�ho dňa kalend�rneho mesiaca nasleduj�ceho reportovacieho obdobia. SP m�že 
v pr�pade BG postupovať analogicky. 

8.2 PIR

Priebežn� spr�va o projekte (PIR) je dokument obsahuj�ci inform�cie o finančnom 
a vecnom pokroku za každ� reportovacie obdobie, ktor� vypl�va z platn�ho PIP. PIR z�roveň 
sl�ži na z�čtovanie finančn�ch prostriedkov medzi NKB (prostredn�ctvom PO) a KP/PP/SP, 
ako aj medzi PO a �FM.

KP a PP realizuj�ci podprojekty v r�mci BG vypĺňaj� čiastkov� PIR na formul�roch 
stanoven�ch SP.

PIR vypĺňa KP/PP/SP. NKB a PO PIR overuj� a certifikuj�. Keďže do PIR nie je možn� 
dodatočne vstupovať bez toho, aby sa narušila identickosť jej papierovej a elektronickej 
verzie, v pr�pade, ak NKB/PO neschv�lil PIR vo v�ške v�davkov deklarovan�ch 
KP/PP/SP, KP/PP/SP uprav� v�šku v�davkov v zmysle zisten� NKB alebo PO. KP/PP/SP 
n�sledne v lehote 5 pracovn�ch dn� predklad� upraven� PIR v elektronickej 
a papierovej forme na NKB. 

V pr�pade, ak SP, NKB, PO alebo �FM vyl�či niektor� v�davky KP/PP/SP z čiastkovej 
PIR/PIR, ktor� boli uhraden� z osobitn�ho �čtu uveden�ho v zmluve o poskytnut� 
NFP/zmluve o NFP, KP/PP/SP je povinn� previesť finančn� prostriedky vo v�ške 
neopr�vnen�ch v�davkov z �čtu, ktor�m disponuje, v prospech osobitn�ho �čtu. 

V r�mci každej aktivity PIR je potrebn� uv�dzať percento realiz�cie projektu. Taktiež je 
potrebn� uv�dzať aj celkov� percento realiz�cie projektu. Toto percento zad�va KP/PP/SP 
podľa uv�ženia, malo by však odr�žať tak finančn� čerpanie, ako aj vecn� pokrok v projekte. 
Nejde o objekt�vne kvantifikovateľn� ukazovateľ, ale najd�ležitejšie je si uvedomiť, že toto 
percento ud�va finančn� aj vecn� pokrok v tomto reportovacom obdob�. Preto nie je 
podstatn�, kedy KP/PP/SP vypĺňa PIR, ale ak� bol stav ku koncu reportovacieho obdobia. 
Veľmi d�ležit� je zohľadniť to najm� pri predfinancovan�, kde finančn� pokrok v realiz�cii je 
v oneskoren� oproti vecn�mu, t.j. dod�vky tovarov, pr�c a služieb už boli realizovan� ale ešte 
neboli uhraden� dod�vateľov/zhotoviteľom a teda nem�žu byť zahrnut� do PIR. 

Do PIR je možn� uviesť len cel� č�sla. Za z�čtovan� finančn� prostriedky sa pokladaj� 
finančn� prostriedky v sume z�čtovanej podľa žiadosti o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo 
refund�ciu/žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo refund�ciu/žiadosti o preddavok/žiadosti 
o refund�ciu. Tieto s� zaokr�hlen� na dve desatinn� miesta. V pr�pade p�vodn�ch konečn�ch 
prij�mateľov a sprostredkovateľov s� pr�padn� rozdiely započ�tan� v neprospech SR, 
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konkr�tne na ťarchu št�tneho rozpočtu zo zdrojov na krytie kurzov�ch rozdielov na konci 
realiz�cie individu�lneho projektu/blokov�ho grantu. V pr�pade nov�ch konečn�ch 
prij�mateľov a pr�jemcov pomoci s� pr�padn� rozdiely započ�tan� v neprospech SR, konkr�tne 
na ťarchu št�tneho rozpočtu zo zdrojov na spolufinancovanie na konci realiz�cie 
individu�lneho projektu.

NKB alebo PO m�žu vyzvať KP/PP/SP aj na prepracovanie textov�ch čast� PIR, t.j. čast� 
t�kaj�cich sa vecn�ho pokroku v projekte. D�vodmi na tak�to vyzvanie s� najm�:
- ak je PIR v anglickom jazyku nezrozumiteľn�,

- ak s� v PIR uveden� nepravdiv� inform�cie,
- ak PIR neobsahuje inform�cie o pokroku v projekte v porovnan� s platn�m PIP,

- ak PIR nie je podp�san� štatut�rnym z�stupcom KP/PP/SP,
- ak KP/PP/SP presiahol maxim�lny povolen� rozsah niektor�ch pol� a vytvorilo sa 

rolovacie okno a niektor� časti textu nie s� v papierovej verzii viditeľn� alebo čitateľn�,
- ak KP/PP/SP pozmenil formul�r PIR,

- ak d�tum v PIR v podpisovej časti PIR obsahuje neaktu�lny d�tum v časti, ktor� 
podpisuje KP/PP/SP, pričom aktu�lnym d�tumom je d�tum nie skorš� ako 5 pracovn�ch 
dn� pred predložen�m PIR na NKB,

- ak KP/PP nepriložil k PIR vyhl�senie o nakladan� s odpadmi, ak mu zo zmluvy 
o poskytnut� NFP vypl�va povinnosť predkladať tak�to vyhl�senie. Vzor tohto vyhl�senia 
tvor� pr�lohu č. 7 pr�ručky. Vyhl�senie sa vypĺňa len v anglickom jazyku, s v�nimkou 
preddefinovan�ch čast�, ktor� s� uveden� v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Keďže PIR sleduj� čerpanie len podľa aktiv�t, nie podľa rozpočtov�ch položiek, čerpanie 
podľa jednotliv�ch rozpočtov�ch položiek sa priebežne sleduje tabuľkou čerpania rozpočtu. 
Toto je nevyhnutn� z toho d�vodu, že PCR obsahuje aj členenie skutočne vynaložen�ch 
opr�vnen�ch v�davkov podľa rozpočtov�ch položiek.

8.2.1 ZAČLEŇOVANIE V�DAVKOV DO PIR

V�davky sa do PIR začleňuj� podľa sumy uvedenej na �čtovnom doklade. V pr�pade, ak 
sa z �čtovn�ho dokladu uplatňuje ako opr�vnen� v�davok len určit� časť z celej sumy 
�čtovn�ho dokladu, zahrnie sa do PIR ako v�davok len t�to časť sumy �čtovn�ho dokladu.
Do PIR m�žu byť začlenen� len opr�vnen� v�davky. Opr�vnen�mi v�davkami s� v�davky 
deklarovan� KP/PP/SP, ktor� NKB a PO uznal ako opr�vnen� schv�len�m pr�slušnej žiadosti 
o z�čtovanie predfinancovan� a/alebo refund�ciu/žiadosti o z�lohov� platbu a/alebo 
refund�ciu /žiadosti o preddavok/žiadosti o refund�ciu. 

Pre pr�cu s touto kapitolou je potrebn� ozrejmiť si nasleduj�ce pojmy: 

Realizovan� v�davok je v�davok, u ktor�ho bolo uskutočnen� vecn� aj finančn� plnenie 
v�davku.

Vecn�m plnen�m v�davku je dodanie tovarov, služieb alebo pr�c spojen�ch s v�davkom.
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Finančn�m plnen�m v�davku je �hrada dodan�ch tovarov, služieb a pr�c na �čty 
dod�vateľov/zhotoviteľov z osobitn�ho �čtu stanoven�ho v zmluve. V pr�pade v�davkov, 
ktor� KP/PP/SP uhradil z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov pred predložen�m žiadosti o platbu 
(v zmysle predch�dzaj�cich ustanoven� pr�ručky m�že �sť o špecifick� v�davky, v�davky
hraden� v hotovosti a in� v�davky neinvestičn�ho charakteru hraden� z in�ch �čtov KP/SP)
nast�va finančn� plnenie až po prevode finančn�ch prostriedkov z �čtu KP (in�ho ako je 
osobitn� �čet uveden� v zmluve) a po prevode z osobitn�ho �čtu v prospech �čtu, z ktor�ho 
tieto v�davky p�vodne realizoval.
D�tum realiz�cie v�davku je deň, kedy bolo uskutočnen� vecn� aj finančn� plnenie 
v�davku. 

S v�nimkou špecifick�ch v�davkov, in�ch v�davkov neinvestičn�ho charakteru hraden�ch 
z dodatočn�ch vlastn�ch zdrojov a hotovostn�ch v�davkov je do PIR možn� zahrn�ť len 
realizovan� v�davky. Špecifick� v�davky, in� v�davky neinvestičn�ho charakteru hraden� 
z in�ch �čtov KP/SP a hotovostn� v�davky  je možn� zahrn�ť do PIR len za predpokladu, 
že bolo uskutočnen� vecn� plnenie tohto v�davku a v�davky boli uhraden� z �čtov 
KP/PP/SP.  
Z časov�ho hľadiska sa do pr�slušn�ch mesiacov PIR začlenia v�davky nasledovne:

1. V�davky hraden� z osobitn�ho �čtu priamo na �čty dod�vateľa/zhotoviteľa sa začlenia
do pr�slušn�ho mesiaca PIR podľa d�tumu realiz�cie v�davku, t.j. nasledovne:
- podľa d�tumu odp�sania finančn�ch prostriedkov z osobitn�ho �čtu KP/PP/SP, ak vecn� 

plnenie v�davku predch�dza finančn�mu plneniu,

- podľa d�tumu dodania tovaru, pr�c a služieb, ak finančn� plnenie predch�dza vecn�mu 
plneniu v�davku.

2.   Špecifick� v�davky a in� v�davky neinvestičn�ho charakteru hraden� z in�ch �čtov 
KP/SP sa začlenia do pr�slušn�ho mesiaca PIR nasledovne:
- podľa d�tumu odp�sania finančn�ch prostriedkov z �čtu KP/PP/SP, z ktor�ho v�davky 

uhradil, ak vecn� plnenie v�davku predch�dza finančn�mu plneniu,

- podľa d�tumu dodania tovaru, pr�c a služieb, ak finančn� plnenie predch�dza vecn�mu 
plneniu v�davku.

3. V�davky hraden� v hotovosti sa začlenia do PIR nasledovne:
- podľa d�tumu prevzatia finančn�ch prostriedkov, ak podľa d�tumu na v�davkovom 

pokladničnom doklade prevzala osoba finančn� prostriedky z pokladne po d�tume 
vystavenia s�visiaceho �čtovn�ho dokladu,

- podľa d�tumu uvedenom na s�visiacom �čtovnom doklade, ak podľa d�tumu na 
v�davkovom pokladničnom doklade prevzala osoba finančn� prostriedky z pokladne pred 
d�tumom vystavenia s�visiaceho �čtovn�ho dokladu,

- v pr�pade poskytnutia z�lohy, podľa d�tumu prevzatia finančn�ch prostriedkov uvedenom na 
ďalšom v�davkovom pokladničnom doklade, ak n�sledne KP/PP/SP po predložen� 
s�visiaceho �čtovn�ho dokladu zistil, že vznikol nedoplatok v porovnan� so sumou uvedenou 
na p�vodnom v�davkovom pokladničnom doklade, ktor�m bola vyplaten� z�loha. V tomto 
pr�pade sa do pr�slušn�ho mesiaca PIR zahrnie upraven� suma, t.j. suma vypoč�tan� ako 
s�čet medzi v�davkov�m pokladničn�m dokladom, ktor�m bola poskytnut� z�loha a 
v�davkov�m pokladničn�m dokladom, ktor�m bol poskytnut� doplatok. 
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- podľa d�tumu prevzatia finančn�ch prostriedkov uvedenom na v�davkovom pokladničnom 
doklade, ak by bol rozdiel medzi sumou v�davkov�ho pokladničn�ho dokladu a �čtovn�ho 
dokladu kladn�. Ako podporn� dokument�ciu je n�sledne možn� priložiť pr�jmov� 
pokladničn� doklad.

V pr�pade, ak je vecn� alebo finančn� plnenie v�davku podložen�ho jedn�m �čtovn�m 
dokladom rozdelen� na viacero čast� alebo sa in�m dokladom z�čtov�vaj� poskytnut� 
z�lohy, v�davok sa začleňuje do tej PIR v tom mesiaci, v ktorom bolo uskutočnen� 
posledn� vecn� alebo finančn� plnenie v�davku. 
Pr�klad č.1: Zahraničn� služobn� cesta sa uskutočnila v mesiaci m�j. Vy�čtovanie cesty 
prebehlo v mesiaci j�n, ale zamestnancovi podľa �čtovn�ch dokladov st�le nebola vyplaten� 
cel� suma finančn�ch prostriedkov, na ktor� mal n�rok. V tom pr�pade sa v�davok začleňuje 
do PIR až v mesiaci j�l, kedy zamestnancovi bola zaplaten� n�hrada.

Pr�klad č.2: Zamestn�vateľ uhradil zamestnancovi časť mzdy v decembri ako z�lohu za 
mzdu. Odvody na soci�lne poistenie, zdravotn� poistenie a daň boli uhraden� v janu�ri. 
Zvyšok mzdy doplatil vo febru�ri. V�davok zahrnie do febru�ra toho mesiaca PIR, v ktorom 
uhradil zvyšn� časť mzdy, t.j. do febru�ra. 

V�davok, ktor� nebol KP/PP/SP deklarovan� v PIR za z�čtovacie (reportovacie) 
obdobie, v ktorom bol uhraden�, m�že KP/PP/SP v�nimočne zahrn�ť do PIR za 
obdobie, v ktorom je možn� tento v�davok na z�klade podpornej dokument�cie 
v zmysle zmluvy o poskytnut� NFP/zmluvy o NFP a tejto pr�ručky z�čtovať 
a deklarovať �FM . Začleneniu v�davku do inej PIR než do PIR, do ktorej mal byť 
p�vodne začlenen�, mus� predch�dzať n�rokovanie si v�davku v r�mci žiadosti 
o platbu, ktor� sa vzťahuje na to reportovacie obdobie, do ktor�ho mal byť v�davok 
p�vodne začlenen�. Inak povedan�, do PIR nie je možn� začleniť v�davok sp�tne, ak si 
ho KP/PP/SP nen�rokoval v r�mci žiadosti o platbu vzťahuj�cej sa k PIR, do ktorej mal 
byť p�vodne začlenen�. Dodatočn� začlenenie v�davku do najbližšej PIR sa m�že 
uskutočniť v pr�pade, ak v�davok bol ods�hlasen� v r�mci žiadosti o predfinancovanie, 
ale KP ho nezahrnul do žiadosti o z�čtovanie predfinancovan�. 
KP/PP/SP z�roveň v PIR alebo v sprievodnom liste uvedie d�vody, prečo bol tento 
v�davok začlenen� do inej PIR. Text t�kaj�ci sa zd�vodnenia začlenenia tohto v�davku 
dodatočne do inej PIR, než do akej mal byť začlenen� p�vodne mus� byť v sprievodnom 
liste uveden� v slovenskom aj v anglickom jazyku. 
Ak PIR alebo sprievodn� list k PIR neobsahuje inform�cie o v�davkoch dodatočne 
začlenen�ch do PIR, t.j. v�davkoch, ktor� mali byť z�čtovan� v r�mci predch�dzaj�ceho 
reportovacieho obdobia a d�vody tohto začlenenia, bude tento v�davok klasifikovan� ako 
neopr�vnen�.

Do čiastkov�ch PIR sa v�davky zaraďuj� rovnak�m sp�sobom ako do PIR. 
SP je opr�vnen� začleniť všetky v�davky za určit� podprojekt do inej PIR len 
v pr�pade, ak v čase predloženia PIR N�rodn�mu kontaktn�mu bodu bolo SP 
pozastaven� schvaľovanie žiadosti o platbu v r�mci tohto podprojektu, bolo SP 
pozastaven� financovanie tohto podprojektu alebo SP zamietol žiadosť o platbu v r�mci 
tohto podprojektu. V tom pr�pade je SP povinn� v s�činnosti s KP/PP odstr�niť d�vody, 
pre ktor� bolo pozastaven� schvaľovanie žiadosti o platbu, pozastaven� financovanie 
podprojektu alebo bola žiadosť o platbu zamietnut� v takom časovom �seku, aby mohol 
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byť v�davok začlenen� najnesk�r do PIR nasleduj�cej po PIR na reportovacie obdobie, 
do ktor�ho mali byť v�davky p�vodne začlenen�.  

8.3 PCR

Spr�va o ukončen� projektu (PCR) je dokument, ktor� opisuje celkov� dosiahnutie v�stupov a 
v�sledkov v porovnan� s p�vodn�m PIP, dodržanie z�sad implement�cie FM EHP a NFM 
a rozpis všetk�ch v�davkov schv�len�ch v r�mci predch�dzaj�cich PIR v začlenen� podľa 
rozpočtov�ch položiek PIP. 

PCR je určen� na z�verečn� z�čtovanie finančn�ch prostriedkov medzi NKB 
(prostredn�ctvom PO) a KP/PP/SP, ako aj medzi PO a �FM. Keďže do PCR nie je možn� 
zahrn�ť žiadne v�davky, všetky opr�vnen� v�davky musia byť zahrnut� do predch�dzaj�cich 
PIR. Aby bolo možn� PCR vygenerovať, mus� byť v poslednej PIR deklarovan� 
ukončenie individu�lneho projektu/blokov�ho grantu vo v�ške 100%. 

KP/PP/SP z�čtuje v r�mci PCR vždy celkov� sumu opr�vnen�ch v�davkov realizovan�ch z 
prostriedkov NFP a z vlastn�ch zdrojov KP/PP/SP, a to aj na �rovni všetk�ch rozpočtov�ch 
položiek, ktor� vypl�vaj� z aktu�lnej PIP. KP/PP/SP tak postupuje aj v pr�pade, ak s� v r�mci 
jednotliv�ch zdrojov NFP deklarovan� v�davky vo vyšš�ch sum�ch, ako s� sumy vypl�vaj�ce 
z pr�lohy PIP dohody o poskytnut� grantu. 

Finančn� prostriedky z poskytnut�ch predfinancovan�/z�lohov�ch platieb/preddavkov 
nez�čtovan� v PCR je KP/SP povinn� vr�tiť do št�tneho rozpočtu SR prostredn�ctvom 
mimorozpočtov�ho �čtu platobn�ho org�nu v zmysle platn�ho usmernenia PO. V�šku 
nez�čtovan�ch finančn�ch prostriedkov ozn�mi KP/SP NKB po ods�hlasen� PO.

V pr�pade p�vodn�ch KP/PP/SP kladn� rozdiel medzi sumou skutočne vynaložen�ch 
opr�vnen�ch v�davkov a sumou celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov vypl�vaj�cou z dohody 
o poskytnut� grantu je hraden� z prostriedkov št�tneho rozpočtu, za predpokladu, ak suma 
skutočne vynaložen�ch opr�vnen�ch v�davkov nepresahuje v�šku celkov�ch opr�vnen�ch 
v�davkov stanoven�ch v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve o NFP, pr�padne ju presahuje len 
o rozdiely, ktor� vznikli zo zaokr�hľovania PIR. Kladn� rozdiel medzi sumou skutočne 
vynaložen�ch opr�vnen�ch v�davkov a sumou celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov stanovenou 
zmluvou o poskytnut� NFP/zmluvou o NFP očisten� o pr�padn� rozdiel, ktor� vznikol zo 
zaokr�hľovania PIR je povinn� p�vodn� KP/PP/SP aj nov� KP/PP/SP hradiť z dodatočn�ch 
vlastn�ch zdrojov. 

Skutočne vynaložen� opr�vnen� v�davky predstavuj� sumu opr�vnen�ch v�davkov 
realizovan�ch KP/PP/SP, ktor� boli certifikovan� PO a schv�len� �FM. T�to suma m�že byť 
dodatočne zn�žen� o v�šku nezrovnalost� s finančn�m dopadom. 

Do PCR sa zad�vaj� sumy zaokr�hlen� na cel� č�sla. Keďže suma skutočne vynaložen�ch 
opr�vnen�ch v�davkov sa vypoč�tava zo s�m jednotliv�ch �čtovn�ch dokladov, na cel� č�slo 
sa zaokr�hli v PCR cel� suma skutočne vynaložen�ch opr�vnen�ch v�davkov pripadaj�ca na 
jednotliv� rozpočtov� položku. 

Sumy zad�van� do PCR v r�mci jednotliv�ch rozpočtov�ch položiek musia byť totožn� so 
sumami za jednotliv� rozpočtov� položky uveden� v tabuľke čerpania rozpočtu predkladanej 
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ako s�časť žiadosti o refund�ciu/ žiadosti o z�verečn� platbu/žiadosti o z�čtovanie blokov�ho 
grantu zasielanej s�časne s PCR.

V pr�pade KP/PP/SP (všetci p�vodn� KP/PP/SP), ktor� uzavreli zmluvu o poskytnut� 
NFP/zmluvu o NFP s NKB pred 31.12.2008 je celkov� v�ška opr�vnen�ch v�davkov určen� 
ako suma celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov uveden�ch v zmluve o poskytnut� NFP/zmluve 
o NFP vydelen� konverzn�m kurzom 30,126 Sk/euro.

V pr�pade KP/PP, ktor� uzavreli zmluvu o poskytnut� NFP s NKB po 31.12.2008 (všetci nov� 
KP/PP) je celkov� v�ška opr�vnen�ch v�davkov stanoven� v zmluve o poskytnut� NFP 
a dohode o poskytnut� grantu, pričom ide o totožn� sumy. 

9 Výdavky na riadenie

V�davky na riadenie predstavuj� špecifick� skupinu v�davkov ktor� vznikaj� pri riaden� 
individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu, pričom ide predovšetk�m o v�davky 
na dodatočn� štrukt�ry a syst�my riadenia a administr�cie individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu. Ide teda o štrukt�ry a syst�my, ktor� boli:
- novovytvoren� v organiz�cii KP/PP/SP, v�lučne za �čelom riadenia a implement�cie 

individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu,
- vytvoren� rozš�ren�m existuj�cich kapac�t KP/PP/SP za �čelom riadenia a implement�cie 

individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu.

V�davky na riadenie nesm� presiahnuť 10% z celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov. Suma 
v�davkov na riadenie je vyjadren� ako samostatn� rozpočtov� položka v PIP.

Opr�vnen�mi v�davkami na riadenie nie s� v�davky, ktor� s�ce bezprostredne s�visia 
s činnosťou KP/SP alebo �čelom, na ktor� bol založen� alebo zriaden� alebo s�visia so
z�konom stanoven�mi povinnosťami KP/SP, ale nes�visia s činnosťami, ktor� je KP/SP 
povinn� vykon�vať v r�mci implement�cie individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho 
grantu.

Typick�mi tak�mito pr�kladmi s� v�davky za vypracovanie a schv�lenie konsolidovanej 
�čtovnej z�vierky, v�davky na poistenie majetku nezak�pen�ho z prostriedkov FM EHP 
a/alebo NFM, v�davky na propag�ciu KP/SP, ktor� nie s� bezprostredne orientovan� na 
propag�ciu individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu a in�.

V�davky na riadenie musia byť v r�mci individu�lneho projektu/blokov�ho grantu 
samostatnou rozpočtovou položkou. 

V pr�pade individu�lnych projektov sa uplatňuj� nasleduj�ce pravidl�:
- jednotliv� položky v�davkov na riadenie s� tie položky, ktor� boli schv�len� v r�mci 

žiadosti o poskytnutie NFP a pr�padne upraven� v r�mci schvaľovacieho procesu žiadosti 
o poskytnutie NFP a s� uveden� v tabuľke rozpočtu IP.

- ak boli niektor� položky, ktor� by podľa tejto pr�ručky boli klasifikovan� ako v�davky na 
riadenie zahrnut� do samostatn�ch rozpočtov�ch položiek v r�mci PIP, tieto sa 
nezapoč�tavaj� do v�davkov na riadenie,
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- ak boli niektor� položky, ktor� by podľa tejto pr�ručky neboli klasifikovan� ako v�davky 
na riadenie zahrnut� do rozpočtovej položky v�davkov na riadenie v r�mci PIP, tieto sa 
započ�tavaj� do v�davkov na riadenie.

V pr�pade podprojektov SP zabezpeč�, aby s�čet v�davkov v r�mci podprojektu 
definovan�ch v tejto pr�ručke v kap. 9.1 V�davky na riadenie individu�lneho 
projektu/podprojektu nepresiahol 10% z celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov 
podprojektu.

9.1 Výdavky na riadenie individuálneho projektu/podprojektu

Opr�vnen�mi v�davkami na riadenie individu�lneho projektu/podprojektu s� najm�:

1. v�davky na mzdy zamestnancov podieľaj�cich sa na riaden� individu�lneho 
projektu/podprojektu,

2. v�davky na odborn� služby s�visiace s individu�lnym projektom/podprojektom,  medzi 
ktor� patr� projektov� manažment, finančn� manažment, �čtovn�ctvo a mzdov� 
�čtovn�ctvo a in� obdobn� služby, ak nie s� poskytovan� na z�klade pracovnej zmluvy 
alebo doh�d o pr�cach vykon�van�ch v mimopracovnom pomere,

3. v�davky spojen� s pracovn�mi/služobn�mi cestami, ktor� s�visia s riaden�m 
individu�lneho projektu/podprojektu a medzi ktor� patria cestovn� n�hrady, v�davky na 
cestovn�, stravn�, n�hrady za použitie vlastn�ho motorov�ho vozidla zamestnancom
a v�davky na ubytovanie,

4. v�davky na poštovn�, telekomunikačn� a internetov� poplatky s�visiace s riaden�m 
individu�lneho projektu/podprojektu,

5. n�kup kancel�rskych potrieb a pom�cok s�visiacich s riaden�m individu�lneho 
projektu/podprojektu,

6. bankov� poplatky za vedenie �čtu uveden�ho v zmluve a poplatky za transakcie s 
v�nimkou debetn�ch �rokov a poplatkov za platbu v zahraničnej mene.

9.2 Výdavky na riadenie blokového grantu

V�davky na riadenie maj� diferentn� charakter v pr�pade blokov�ch grantov, ako v pr�pade 
individu�lnych projektov/podprojektov. Je to dan� t�m, že štrukt�ra BG sa sklad� len z dvoch 
rozpočtov�ch položiek a aktiv�t, ktor� možno označiť ako: 

1. v�davky na riadenie blokov�ho grantu,
2. re-granting podprojektov. 

Z t�chto d�vodov s� s�časťou v�davkov na riadenie blokov�ho grantu aj tak� druhy 
v�davkov, ktor� by v r�mci implement�cie individu�lnych projektov/ podprojektov mohli byť 
zaraden� do r�znych rozpočtov�ch položiek (napr. služby, materi�l a pod.).  

V pr�pade SP BG sa uplatňuj� nasleduj�ce pravidl�:
- jednotliv� položky v�davkov na riadenie s� tie položky, ktor� boli schv�len� v r�mci 

žiadosti o poskytnutie NFP a pr�padne upraven� v r�mci schvaľovacieho procesu žiadosti 
o poskytnutie NFP,

- ak�koľvek zv�šenie v�davkov na riadenie BG mus� byť predložen� na schv�lenie �FM.
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9.3 Pracovnopr�vne a obchodnopr�vne vzťahy v kontexte v�davkov na 
riadenie

Opr�vnen�mi v�davkami v r�mci individu�lnych projektov/podprojektov/blokov�ch grantov 
s� len tie v�davky na riadenie, ktor� vznikli na z�klade:

- pracovnej zmluvy, dohody o vykonan� pr�ce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody 
o vykonan� brig�dnickej pr�ce študentom v zmysle z�kona č. 311/2001 Z. z. Z�konn�k 
pr�ce v znen� neskorš�ch predpisov,

- zmluvy uzavretej v zmysle z�kona č. 513/1991 Zb. Obchodn� z�konn�k v znen� 
neskorš�ch predpisov, napr. zmluvy o dielo, mand�tnej zmluvy resp. inej pomenovanej 
zmluvy, zmluvy o poskytovan� služieb alebo inej nepomenovanej zmluvy uzatvorenej na 
z�klade Obchodn�ho z�konn�ka,

- zml�v uzavret�ch s pr�vnick�mi osobami podľa z�kona č. 40/1964 Zb. Občiansky
z�konn�k v znen� neskorš�ch predpisov, ak tieto vzťahy nie s� upraven� in�mi z�konmi,
najm� Obchodn�m z�konn�kom,

- zml�v uzavret�ch na z�klade in�ch pr�vnych predpisov, s v�nimkou zml�v uzavret�ch 
podľa Občianskeho z�konn�ka, uveden�ch v nasleduj�cej kapitole.

In� formy vykon�vania dod�vky tovarov, služieb a pr�c v r�mci riadenia individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu nebud� akceptovan� a v�davky bud� klasifikovan� 
ako neopr�vnen�.

V pr�pade všetk�ch zml�v , v r�mci plnenia ktor�ch si KP/PP/SP n�rokuje v�davky na 
preplatenie z FM EHP a NFM mus� byť v zmluve uveden�, že v�davky vypl�vaj�ce 
z plnenia zmluvy s�visia s implement�ciou FM EHP a NFM. Ak ide o zmluvy, v r�mci 
ktor�ch sa z FM EHP a NFM financuje len určit� časť v�davkov, je KP/PP/SP povinn� 
uzavrieť s dod�vateľom/zhotoviteľom/zamestnancom dodatok k zmluve, v ktorom bud� 
presne špecifikovan� plnenia, ktor� s�visia s FM EHP a NFM. Toto ustanovenie sa 
nemus� aplikovať v pr�pade zml�v, ktor�ch predmetom je dod�vka telekomunikačn�ch 
služieb, energi�, pren�jom priestorov alebo in�ch obdobn�ch tovarov a služieb. 

9.3.1 Zmluvy s fyzick�mi osobami uzavret� podľa Občianskeho z�konn�ka

V r�mci FM EHP a NFM opr�vnen�mi v�davkami nie s� v�davky, ktor� vypl�vaj� 
z plnenia zml�v uzavret�ch podľa Občianskeho z�konn�ka, ak vzťah medzi KP/SP spĺňa 
aspoň jedno z t�chto krit�ri�:
- ak ide o osobn� v�kon pr�ce fyzickej osoby pre KP/SP,
- ak je pr�ca fyzickej osoby vykon�van� na z�klade pokynov KP/SP,
- ak je pr�ca fyzickej osoby vykon�van� v mene KP/SP,
- ak je pr�ca fyzickej osoby vykon�van� odplatne,
- ak je pr�ca fyzickej osoby vykon�van� v pracovnom čase určenom KP/SP alebo dohodou 

fyzickej osoby a KP/SP,
- ak je pr�ca fyzickej osoby vykon�van� v�robn�mi prostriedkami KP/SP,
- ak je pr�ca fyzickej osoby vykon�van� na zodpovednosť KP/SP,
- ak fyzick� osoba vykon�va pr�cu, ktor� pozost�va prevažne z opakovania činnost� 

určen�ch KP/SP.
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V pr�pade, ak pr�de k naplneniu aspoň jedn�ho z t�chto krit�ri�, mus� byť medzi KP/SP 
a fyzickou osobou uzavret� pracovnopr�vny vzťah.
V�nimku z tohto ustanovenia tvoria zmluvy uzavret� za �čelom poskytovania cestovn�ch 
n�hrad fyzickej osobe, ak ide o zmluvu uzavret� na z�klade �51 Občianskeho z�konn�ka 
v spojitosti s dohodou o poskytovan� cestovn�ch n�hrad. 

Ustanovenia tejto podkapitoly sa vzťahuj� nielen na v�davky na riadenie, ale aj na ostatn� 
v�davky v r�mci implement�cie individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu.

9.3.2 Zmluvy uzavret� podľa z�konn�ka pr�ce

V pr�pade t�chto zml�v mus� byť v zmluve uveden�, že v�davky vypl�vaj�ce z plnenia 
zmluvy s�visia s implement�ciou FM EHP a NFM. 

Pracovn� zmluva sa uzaviera v s�vislosti s v�konom z�vislej pr�ce, ktor� je realizovan� vo 
vzťahu nadriadenosti zamestn�vateľa a podriadenosti zamestnanca (na rozdiel od obchodno-
pr�vnych a občianskopr�vnych vzťahov). Za z�visl� pr�cu sa považuje osobn� v�kon pr�ce 
zamestnanca pre zamestn�vateľa, podľa pokynov zamestn�vateľa, v jeho mene, za mzdu 
alebo odmenu, v pracovnom čase, na n�klady zamestn�vateľa, jeho v�robn�mi prostriedkami 
a na zodpovednosť zamestn�vateľa. Ide o v�kon pr�ce, ktor� pozost�va prevažne z 
opakovania určen�ch činnost� v r�mci riadenia individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu. 

Dohody o pr�cach vykon�van�ch mimo pracovn�ho pomeru s� KP/SP opr�vnen� 
v�nimočne uzavierať v zmysle z�kona č. 311/2001 Z. z. Z�konn�k pr�ce v znen� neskorš�ch 
predpisov na plnenie svojich �loh, predovšetk�m ak je pr�ca vymedzen� v�sledkom (dohoda 
o vykonan� pr�ce) alebo ak ide o pr�ležitostn� činnosť vymedzen� druhom pr�ce (dohoda 
o pracovnej činnosti a dohoda o brig�dnickej pr�ci študentov). 

V r�mci uzavretej dohody o vykonan� pr�ce rozsah vykonanej pr�ce nesmie presiahnuť 350 
hod�n v pr�slušnom kalend�rnom roku v r�mci všetk�ch uzavret�ch doh�d u jedn�ho 
zamestn�vateľa. Na začiatku každ�ho kalend�rneho roku mus� byť uzavret� nov� dohoda 
o vykonan� pr�ce.

V r�mci uzavretej dohody o brig�dnickej pr�ci študenta pracovn� činnosť nemožno 
vykon�vať v rozsahu prekračuj�com v priemere polovicu určen�ho t�ždenn�ho pracovn�ho 
času.

V r�mci uzavretej dohody o pracovnej činnosti pracovn� činnosť možno vykon�vať 
v rozsahu najviac 10 hod�n t�ždenne. 

Pracovnopr�vne vzťahy vznikaj� najsk�r od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o 
vykonan� pr�ce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brig�dnickej pr�ci študentov. 

Opr�vnen�mi v�davkami s� len tie v�davky, ktor� vznikli:
1. v pr�pade pracovnej zmluvy, dohody o vykonan� brig�dnickej pr�ce študentom a dohody 

o pracovnej činnosti odo dňa uzavretia pracovnej zmluvy,
2. v pr�pade dohody o vykonan� pr�ce odo dňa nasleduj�ceho po podpise dohody o vykonan� 

pr�ce. 
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Ustanovenia tejto podkapitoly sa vzťahuj� nielen na v�davky na riadenie, ale aj na ostatn� 
v�davky v r�mci implement�cie individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu.

9.3.3 Zmluvy uzavret� podľa Obchodn�ho z�konn�ka

V pr�pade t�chto zml�v mus� byť v zmluve uveden�, že v�davky vypl�vaj�ce z plnenia 
zmluvy s�visia s implement�ciou FM EHP a NFM. 

V pr�pade, ak s� projektov� manažment, finančn� manažment, �čtovn�ctvo alebo mzdov� 
�čtovn�ctvo a in� obdobn� služby vykon�van� na z�klade zmluvy uzavretej podľa 
Obchodn�ho z�konn�ka, dod�vatelia s� povinn� predkladať za každ� osobu podieľaj�cu sa 
na riaden� individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu pracovn� v�kazy na 
formul�ri, ktor� tvor� pr�lohu č. 5 tejto pr�ručky. 
V pr�pade uzavretia zmluvy podľa Obchodn�ho z�konn�ka musia byť splnen� nasleduj�ce 
podmienky:
- osoba vykon�vaj�ca činnosti na z�klade tejto zmluvy mus� mať tieto činnosti uveden� vo 

v�pise z obchodn� registra alebo disponovať pr�voplatne vydan�m živnostensk�m alebo 
in�m opr�vnen�m, ktor� predklad� spolu s platnou zmluvou,

- dodanie pr�c, tovarov a služieb mus� byť fakturovan� a mus� byť zrealizovan� v čase 
trvania platnosti a �činnosti zmluvy.

10 Typy výdavkov a ich preukazovanie

V r�mci FM EHP a NFM rozlišujeme nasleduj�ce typy v�davkov:

1. Mzdov� v�davky
2. V�davky na tuzemsk�  a zahraničn� pracovn� cesty

2.1. cestovn� n�hrady - použitie vlastn�ho motorov�ho vozidla zamestnancom,
2.2. PHM,
2.3. stravn�,
2.4. ubytovanie,
2.5. v�davky na parkovanie,
2.6. v�davky na prepravu,
2.7. nutn� vedľajšie v�davky,
2.8. vreckov� pri zahraničnej pracovnej ceste.

3. V�davky na n�kup pozemku, n�kup nehnuteľnosti vr�tane pozemku
4. V�davky na n�kup zariadenia/vybavenia
5. V�davky na stavebn� pr�ce
6. V�davky na pren�jom 
7. V�davky na in� subdod�vky a nakupovan� služby
8. Režijn� n�klady

8.1. n�klady na energie - elektrina, plyn, voda, odvoz odpadu, a pod.
8.2. poštov� poplatky
8.3. telekomunikačn� poplatky a spojovacie siete

9. V�davky  na poplatky za vedenie �čtu a finančn� transakcie
10. V�davky na publicitu

10.1. tlačoviny s�visiace s publicitou
10.2. reklama s�visiaca s publicitou
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11. Pr�spevky v natur�li�ch

V�davky sa preukazuj� �čtovn�mi dokladmi a podpornou dokument�ciou v zmysle 
pr�lohy č. 1 tejto pr�ručky. Jednotliv� typy v�davkov, ktor� si vyžaduj� ďalšie 
objasnenie s� pop�san� v nasleduj�cich podkapitol�ch.

10.1 Mzdové výdavky

Opr�vnen�m v�davkom v r�mci v�davkov na mzdu je celkov� cena pr�ce, ktor� je tvoren� 
s�čtom mzdy vr�tane n�hrad mzdy za platen� sviatok, dovolenku a pr�ceneschopnosť              
a �hrady odvodov na soci�lne zabezpečenie a zdravotn� poistenie platen�ch zamestnancom a 
zamestn�vateľom.

Mzdov� v�davky nesm� presiahnuť priemern� sadzby zodpovedaj�ce obvyklej mzdovej 
politike KP/SP, pokiaľ nebolo MZV NK a/alebo VFM ods�hlasen� inak. KP/SP je 
povinn� v r�mci podpornej dokument�cie predložiť na z�klade vyžiadania NKB dokumenty, 
preukazuj�ce obvykl� mzdov� politiku KP/SP, pričom mus� �sť o zamestnancov 
vykon�vaj�cich porovnateľn� činnosti ako s� činnosti t�chto zamestnancov v r�mci 
individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu. NKB/PO/SP tak učin�, ak mzdov� 
v�davky prepoč�tan� na jednu odpracovan� hodinu s� neprimerane vysok�.

Opr�vnen�m v�davkom nie s� pr�spevky do soci�lneho fondu ani v�davky na 
vzdel�vanie zamestnancov. Opr�vnen�m v�davkom nie s� ani v�davky, ktor� nie s� 
mzdov�mi v�davkami, ale na ich v�počet sa použ�va �hrn miezd alebo počet zamestnancov, 
medzi ktor�ch s� započ�tan� aj zamestnanci podieľaj�ci sa na implement�cii individu�lneho 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu z FM EHP a/alebo NFM, ak neboli napl�novan� 
a schv�len� v procese schvaľovania žiadosti o poskytnutie NFP. Typick�m tak�mto 
pr�kladom s� napr. koncesion�rske poplatky.

V pr�pade, ak m� zamestnanec v pracovnej zmluve alebo v dohode o vykonan� pr�ce, dohode 
o pracovnej činnosti alebo dohode o vykonan� brig�dnickej pr�ce študentom stanoven� pevn� 
mesačn� z�klad, hrub� mesačn� mzda v danom mesiaci n�rokovan� z FM EHP a NFM 
v danom mesiaci nesmie byť vyššia ako je tento pevn� mesačn� z�klad. Vyššie pracovn� 
zaťaženie v danom mesiaci je možn� zohľadniť formou odmien.

V pr�pade, ak m� zamestnanec v pracovnej zmluve alebo v dohode o vykonan� pr�ce, dohode 
o pracovnej činnosti alebo dohode o vykonan� brig�dnickej pr�ce študentom stanoven� pevn� 
hodinov� sadzbu, hrub� mzda v určitom mesiaci m�že prekročiť mesačn� v�davky na 
zamestnanca rozpočtovan� v žiadosti o poskytnutie NFP v danom mesiaci, ale celkov� suma 
v�davkov rozpočtovan� na jedn�ho zamestnanca na cel� obdobie implement�cie 
individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu nesmie byť, bez predch�dzaj�ceho 
schv�lenia NKB/SP prekročen�. 

Odmenu je možn� vyplatiť zamestnancovi len za predpokladu, ak implement�cia 
individu�lneho projektu/blokov�ho grantu prebieha podľa PIP, indik�tory v rozš�renej PIR s� 
napĺňan� tak, že nevznikaj� pochybnosti o dosiahnut� celkovej hodnoty indik�torov 
stanovenej v PIP. Odmenu je možn� vyplatiť maxim�lne raz ročne, a to v mesiaci 
nasleduj�com po mesiaci, kedy �FM schv�lil rozš�ren� PIR. Rozš�ren� PIR je PIR za 
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reportovacie obdobie, ktor� zahŕňa mesiac december. V pr�pade, ak m� zamestnanec 
stanoven� pevn� mesačn� hrub� mzdu, v�ška odmeny nesmie presiahnuť jej 1,5-n�sobok. V 
pr�pade, ak m� zamestnanec stanoven� pevn� hodinov� sadzbu, v�ška odmeny nesmie 
presiahnuť 1,5-n�sobok priemeru štyroch predch�dzaj�cich hrub�ch miezd zamestnanca.

V pr�pade, ak je s�časťou mzdy odmena, je KP/SP povinn� predložiť zd�vodnenie vyplatenia 
odmeny vr�tane mesiacov, ku ktor�m sa odmena vzťahuje. Zd�vodnenie mus� byť adresn�, 
t.j. musia v ňom byť presne uveden� d�vody a činnosti, za ktor� sa odmena udeľuje. Odmena 
je ch�pan� ako s�časť mzdy, preto sa započ�tava do čerpania sumy rozpočtovanej na dan�ho 
zamestnanca.

V pr�pade podprojektov je odmenu možn� vyplatiť len na za predpokladu, že implement�cia 
podprojektu prebieha podľa čiastkov�ho PIP alebo in�ho obdobn�ho dokumentu.

Ustanovenia o odmen�ch sa nepoužij� v pr�pade, ak KP/SP v r�mci svojej mzdovej politiky 
použ�va odmeny štandardne ako motivačn� n�stroj pre zamestnancov. V takomto pr�pade 
však mus� byť t�to forma motiv�cie uveden� v pracovnej zmluve alebo v dohode 
o mimopracovnom pomere. Uplatn� sa však ustanovenie o kr�ten� neprimerane vysok�ch 
mzdov�ch v�davkoch.

10.1.1 Podporná dokumentácia k mzdám 

V tejto podkapitole s� uveden� len niektor� z podporn�ch dokumentov, ktor� je nevyhnutn� 
bližšie špecifikovať. Všetky podporn� dokumenty s� uveden� v pr�lohe č. 1 tejto pr�ručky.

1. Dokumenty definujúce obsah práce zamestnanca - pracovn� zmluva, dohoda o pr�ci 
v mimopracovnom pomere alebo pracovn� n�plň, opis činnost�, ak nie s� s�časťou 
zmluvy alebo dohody o pr�ci v mimopracovnom pomere

Všetky dokumenty podľa bodu 1 musia uv�dzať, že zamestnanec sa podieľa na implement�cii 
individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu podporen�ho z FM EHP/NFM.

2. Pracovné výkazy

Formul�r pracovn�ho v�kazu tvor� pr�lohu č. 5 tejto pr�ručky. KP realizuj�ci individu�lny 
projekt a SP s� povinn� použ�vať tieto pracovn� v�kazy. 
Činnosti zamestnanca, ktor� s� uveden� v pracovn�ch v�kazoch, musia byť v s�lade 
s činnosťami uveden�mi v dokumentoch definuj�cich obsah pr�ce zamestnanca. 

V�davky bud� klasifikovan� ako neopr�vnen�, ak činnosti s�visiace s t�mito v�davkami:
a) nevypl�vaj� z dokumentov definuj�cich obsah pr�ce zamestnanca, alebo
b) nes�visia s implement�ciou individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu.

Pracovn� v�kazy musia byť vyplnen� spr�vne:
a) matematicky - spr�vne sč�tanie vyk�zan�ch opr�vnen�ch hod�n, formul�r pracovn�ho 

v�kazu uveden� v pr�lohe č. 5 tejto pr�ručky poč�ta odpracovan� hodiny automaticky,
b) vecne - činnosti musia s�visieť s FM EHP/NFM a musia byť v s�lade s dokumentmi 

definuj�cimi obsah pr�ce zamestnanca, počet hod�n venovan�ch určitej činnosti nesmie 
presiahnuť re�lny počet hod�n potrebn�ch k takejto činnosti,
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c) časovo - činnosti sa nesm� prekr�vať s in�mi činnosťami vykon�van�mi v tom istom 
čase, t.j. v�kazy musia byť kr�žovo zhodn� s ostatnou podpornou dokument�ciou 
potvrdzuj�cou aktivity zamestnanca, napr. s cestovn�m pr�kazom, �časťou na v�berovej 
komisii pre verejn� obstar�vanie a pod.,

d) form�lne – činnosti uveden� v pracovn�ch v�kazoch musia byť dostatočne podrobn�, aby 
bolo možn� identifikovať činnosť, ktor� zamestnanec vykon�val a pracovn� v�kazy musia 
byť podp�san� zamestnancom, ktor� pr�cu vykonal (splnomocnenie alebo zast�penie 
tohto zamestnanca nie je pr�pustn�) a štatut�rnym z�stupcom KP/ SP, pričom d�tumy 
podpisu pracovn�ho v�kazu zamestnancom a štatut�rnym z�stupcom nesm� nasledovať 
po poslednom d�tume, kedy v r�mci pracovn�ho mesiaca zamestnanec pr�cu vykonal.

V r�mci žiadosti o odstr�nenie nedostatkov m�že NKB/PO/SP požiadať KP/ SP o odstr�nenie 
nedostatkov s�visiacich len s bodom a) a d) uveden�ho rozdelenia, t.j. len na odstr�nenie 
form�lnych nedostatkov pracovn�ho v�kazu. V pr�pade nedostatkov v pracovn�ch v�kazoch 
t�kaj�cich sa bodov b) a c) bude v�davok alebo jeho časť automaticky klasifikovan� ako 
neopr�vnen�. Preto je nevyhnutn� venovať vyplňovanie pracovn�ch v�kazov zv�šen� 
pozornosť.

3. Sumarizačn� h�rok

Sumarizačn� h�rok tvor� pr�lohu č. 6 tejto pr�ručky. KP/SP je povinn� predkladať jeden 
sumarizačn� h�rok za všetk�ch zamestnancov za všetky mesiace. Sumarizačn� h�rok je 
prepisom najd�ležitejš�ch �dajov z v�platn�ch p�sok zamestnancov. 

4. V�platn� p�sky a mzdov� listy

KP/SP je povinn� predkladať v�platn� p�sky alebo mzdov� listy všetk�ch zamestnancov, 
ktor� s� zapojen� do realiz�cie IP/podprojektu/BG. KP/SP predlož� čestn� vyhl�senia t�chto 
zamestnancov potvrdzuj�ce s�hlas s použit�m v�platn�ch p�sok/mzdov�ch listov pre �čely 
overovania pracovn�kmi NKB, resp. certifikačn�ho overovania PO. NKB/PO/SP je opr�vnen� 
požiadať KP /SP počas overovania na mieste o predloženie mzdov�ch listov pracovn�kov 
v r�mci tohto ist�ho organizačn�ho �tvaru KP /SP, v r�mci ktor�ho s� zamestnan� opr�vnen� 
pracovn�ci pre �čely IP/podprojektu/BG.  

KP v syst�me predfinancovania m�že v pr�pade zamestnancov, ktor� pracuj� na z�klade 
dohody o pr�ci v mimopracovnom pomere predložiť v�platn� p�sku/mzdov� list aj v pr�pade, 
ak mzda nebola uhraden�, za predpokladu, že v dohode je uveden�, že odmena je splatn� po 
�hrade finančn�ch prostriedkov z FM EHP/NFM. V tomto pr�pade predklad� k žiadosti 
o predfinancovanie všetky ostatn� povinn� dokumenty, pričom doklad o �hrade odmeny je 
povinn� predložiť k žiadosti o z�čtovanie predfinancovania.

10.1.2 Pomern� sp�sob v�počtu miezd

V pr�pade, ak zamestnanec vykon�va pre KP/SP aj in� činnosti nes�visiace s implement�ciou 
individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu, je v�ška opr�vnen�ch v�davkov 
vypoč�tan� pomerne v z�vislosti od počtu odpracovan�ch hod�n na individu�lnom 
projekte/podprojekte/blokovom grante k celkov�mu počtu hod�n odpracovan�ch 
zamestnancom pre zamestn�vateľa v danom obdob�. 
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Počet pracovn�ch hod�n odpracovan�ch na individu�lnom projekte/podprojekte/blokovom 
grante mus� byť zhodn� s počtom pracovn�ch hod�n vyk�zan�ch v pracovnom v�kaze a v 
s�lade so s�visiacou n�rodnou legislat�vou stanovuj�cou maxim�lny rozsah pracovn�ho času 
a nadčasov. 

Opr�vnen� suma v�davkov sa vypoč�ta nasledovne:

OV=CCP*(počet hod�n odpracovan�ch na projekte/počet hod�n odpracovan�ch celkovo)

OV – opr�vnen� v�davok
CCP – celkov� cena pr�ce
Počet hod�n odpracovan�ch na projekte – počet hod�n odpracovan�ch za mesiac na 
individu�lnom projekte/podprojekte/blokovom grante financovanom z FM EHP a/alebo NFM
Počet hod�n odpracovan�ch celkovo – celkov� počet hod�n odpracovan�ch pre KP/SP za 
mesiac

10.1.3 V�davky na tuzemsk� a zahraničn� pracovn� cesty

V�davky na tuzemsk� a zahraničn� pracovn� cesty upravuje v s�časnosti nasleduj�ca 
legislat�va:

Z�kon upravuj�ci poskytovanie cestovn�ch n�hrad
- z�kon č. 283/2002 Z. z. o cestovn�ch n�hrad�ch v znen� neskorš�ch zmien a predpisov

Opatrenie o sum�ch z�kladnej n�hrady za každ� 1 km jazdy
- opatrenie Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny Slovenskej republiky 

č. 632/2008 Z. z. o sum�ch z�kladnej n�hrady za použ�vanie cestn�ch motorov�ch 
vozidiel pri pracovn�ch cest�ch a in� n�sledn� opatrenia vydan� na ďalšie obdobia 
realiz�cie IP/podprojektov/BG.

Opatrenia o sum�ch stravn�ho
- aktu�lne opatrenie Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� a rodiny Slovenskej republiky č. 

110/2009 Z. z. o sum�ch stravn�ho a in� n�sledn� opatrenia vydan� na ďalšie obdobia 
realiz�cie IP/podprojektov/BG.

Opatrenia o z�kladn�ch sadzb�ch stravn�ho v cudzej mene
- opatrenie Ministerstva financi� Slovenskej republiky č. 606/2008 Z. z., ktor�m sa 

ustanovuj� na rok 2009 z�kladn� sadzby stravn�ho v eur�ch alebo v cudzej mene pri 
zahraničn�ch pracovn�ch cest�ch a in� n�sledn� opatrenia vydan� na ďalšie obdobia 
realiz�cie IP/podprojektov/BG .

Z�kon o cestovn�ch n�hrad�ch (ZCN) upravuje poskytovanie cestovn�ch n�hrad:
- zamestnancom v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu ak 

osobitn� predpis neustanovuje inak.
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- fyzick�m osob�m činn�m na z�klade doh�d o pr�cach vykon�van�ch mimo 
pracovn�ho pomeru, ak je to dohodnut�,

- osob�m, o ktor�ch to ustanovuje ZCN alebo osobitn� predpis,
- osob�m, ktor� s� vymenovan� alebo zvolen� do org�nov pr�vnickej osoby a nie s� 

k pr�vnickej osobe v pracovnopr�vnom vzťahu, ak im nie s� poskytovan� n�hrady 
podľa osobitn�ho predpisu

( Ďalej v texte len ako „zamestnanci“)

KP/SP m�že poskytn�ť cestovn� n�hrady aj in�m osob�m ako zamestnancom, ak tieto osoby 
plnia pre KP/SP �lohy a nie s� ku KP/SP  v pracovnopr�vnom vzťahu ani v inom pr�vnom 
vzťahu definovanom v z�kone o cestovn�ch n�hrad�ch, ak je to dohodnut�.

Pri poskytovan� cestovn�ch n�hrad in�m osob�m ako zamestnancom, t.j. osob�m, ktor� nie s� 
v pracovno-pr�vnom vzťahu predstavuje poskytnutie cestovn�ch n�hrad pr�jem, ktor� 
podlieha dani z pr�jmu v zmysle z�kona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr�jmov v znen� neskorš�ch 
zmien a predpisov. Uzavret�m dohody o poskytnut� cestovn�ch n�hrad teda nie je možn� 
z�skať žiadnu ekonomick� v�hodu.

Pracovn� cesty musia preuk�zateľne s�visieť s pl�novan�mi aktivitami projektu.

V�davky sa začlenia do PIR až v mesiaci, kedy prišlo k vy�čtovaniu pracovnej cesty 
a pr�padn� doplatok bol vyplaten� zamestnancovi. Ak vznikol preplatok, v�davky sa do PIR 
začlenia v mesiaci kedy prišlo k vy�čtovaniu pracovnej cesty.

10.1.4 Tuzemsk� pracovn� cesta

Pracovn� cesta je čas od n�stupu zamestnanca na cestu na v�kon pr�ce do in�ho miesta, ako 
je jeho pravideln� pracovisko, vr�tane v�konu pr�ce v tomto mieste do skončenia tejto 
cesty. Nie je možn� uznať za opr�vnen� v�davok cestovn� v s�vislosti s doch�dzkou do 
zamestnania. Zamestnancovi vyslan�mu na pracovn� cestu patria tieto n�hrady:
- n�hrada preuk�zan�ch cestovn�ch v�davkov,
- n�hrada preuk�zan�ch v�davkov za ubytovanie,
- stravn�,
- n�hrada preuk�zan�ch potrebn�ch vedľajš�ch v�davkov.

Stravn�
Zamestnancovi patr� stravn� za každ� kalend�rny deň pracovnej cesty. Suma stravn�ho je 
ustanoven� v z�vislosti od času trvania pracovnej cesty v kalend�rnom dni, pričom čas 
trvania pracovnej cesty je rozdelen� na tri časov� p�sma podľa ZCN. Sumy stravn�ho pre 
časov� p�sma s� uveden� v aktu�lnom opatren� MPSVR SR platn�ho v čase konania 
pracovnej cesty.
Ak m� zamestnanec na pracovnej ceste preuk�zane zabezpečen� bezplatn� stravovanie v 
celom rozsahu, zamestn�vateľ mu stravn� neposkytuje. Ak m� zamestnanec na pracovnej 
ceste preuk�zane zabezpečen� bezplatn� stravovanie čiastočne, zamestn�vateľ podľa tohto 
stravn� kr�ti (za podmienok ustanoven�ch v ZCN) za bezplatne poskytnut� raňajky a/alebo za 
bezplatne poskytnut� obed a/alebo za bezplatne poskytnut� večeru z ustanovenej sumy 
stravn�ho podľa aktu�lneho Opatrenia MPSVR SR platn�ho v čase konania pracovnej cesty.
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N�hrady za použ�vanie cestn�ch motorov�ch vozidiel
Ak sa zamestnanec p�somne dohodne so zamestn�vateľom, že pri pracovnej ceste použije 
cestn� motorov� vozidlo okrem cestn�ho motorov�ho vozidla poskytnut�ho 
zamestn�vateľom, opr�vnen�mi v�davkami s� z�kladn� n�hrada za každ� 1 km jazdy
(z�kladn� n�hrada) podľa  opatrenia MPSVR SR platn�ho v čase konania pracovnej cesty 
a n�hrada za spotrebovan� pohonn� hmoty (PHM) podľa z�kona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovn�ch n�hrad�ch v znen� neskorš�ch predpisov.

T�to dohoda mus� obsahovať okrem identifik�cie zmluvn�ch str�n aj špecifik�ciu 
vozidla, fotok�piu technick�ho preukazu, doklad o �hrade povinn�ho zmluvn�ho poistenia, 
popis vzťahu osoby, ktor� poistn� uhradila a zamestnanca a tiež popis vzťahu majiteľa 
vozidla a zamestnanca. 

Ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije cestn� motorov� vozidlo zamestn�vateľa, 
opr�vnen�m v�davkom je iba n�hrada za spotrebovan� pohonn� hmoty. N�hrada za 
spotrebovan� PHM patr� zamestnancovi podľa cien PHM platn�ch v čase použitia cestn�ho 
motorov�ho vozidla, prepoč�tan�ch podľa spotreby PHM uvedenej v technickom 
preukaze (TP) cestn�ho motorov�ho vozidla alebo v osvedčen� o evidencii cestn�ho 
motorov�ho vozidla. 

Cenu pohonnej l�tky preukazuje zamestnanec v�pisom zo str�nky Štatistick�ho �radu SR
o t�ždenn�ch priemern�ch cen�ch pohonn�ch l�tok. Referenčn�m t�ždňom je t�ždeň, 
v ktorom sa začala pracovn� cesta. 

Ak je pohonnou l�tkou plyn alebo plyn v kombin�cii s inou pohonnou l�tkou, sp�sob v�počtu 
n�hrad za spotrebovan� pohonn� l�tky za jednotliv� pohonn� l�tky dohodne zamestn�vateľ so 
zamestnancom na z�klade podmienok pracovnej cesty, cien pohonn�ch l�tok platn�ch v čase 
použitia cestn�ho motorov�ho vozidla a spotreby. Ak je v technickom preukaze uveden� 
spotreba oboch pohonn�ch l�tok podľa osobitn�ho predpisu, pri dohode medzi zamestnancom 
a zamestn�vateľom sa prihliadne na t�to spotrebu.

V�sledn� suma z�kladnej n�hrady a v�sledn� suma n�hrady za spotrebovan� PHM sa 
zaokr�hľuje na najbližš� eurocent nahor. T�mto sp�sobom sa zaokr�hľuje každ� n�hrada 
osobitne a nezaokr�hľuj� sa jednotliv� �daje, ktor� vch�dzaj� do v�počtu n�hrad.

Ak bolo uskutočnen�ch niekoľko pracovn�ch ciest, nie je možn� cenu za PHM spriemerovať 
za r�zne obdobia. V tomto pr�pade cena za n�hradu PHM mus� byť vyr�tan� pre každ� 
pracovn� cestu zvl�šť podľa �dajov uveden�ch na str�nke Š�.

Opr�vnen�mi v�davkami nie s� technick� prehliadky a servisn� pr�ce s�visiace 
s �držbou vozidla. 

V�davok na taxi je opr�vnen�m v�davkom a uznan� ako opr�vnen� dopravn� prostriedok 
nad r�mec verejnej dopravy v pr�pade, ak z charakteru aktivity je zrejm�, že bolo nevyhnutn� 
použitie taxi služby nad r�mec verejnej dopravy (napr. v pr�pade, ak je pr�let lietadla 
v neskor�ch nočn�ch hodin�ch a nefunguje verejn� doprava, ak ide o nadn�rodn� spolupr�cu, 
pri zahraničnej n�všteve a pod.). Použitie taxi mus� byť upraven� v intern�ch smerniciach 
KP/SP. KP/SP je povinn� doložiť zd�vodnenie nutnosti využitia a doklad o zaplaten� tohto 
druhu dopravy.
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10.1.5 Zahraničn� pracovn� cesta

Zahraničn� pracovn� cesta je čas pracovnej cesty v zahranič�, vr�tane v�konu pr�ce v 
zahranič� do skončenia tejto cesty. Nie je možn� uznať za opr�vnen� v�davok cestovn� 
v s�vislosti s doch�dzkou do zamestnania. Zamestnancovi vyslan�mu na ZPC patria:
- n�hrada preuk�zan�ch cestovn�ch v�davkov (letenky, metro, vlak, autobus),
- n�hrada preuk�zan�ch v�davkov za ubytovanie,
- stravn�,
- vreckov� v eur�ch alebo v cudzej mene vo v�ške od 5 % do 40 % z�kladnej sadzby 

stravn�ho,
- n�hrada preuk�zan�ch potrebn�ch vedľajš�ch v�davkov,
- n�hrada preuk�zan�ch v�davkov za poistenie nevyhnutn�ch liečebn�ch n�kladov

v zahranič�, pokiaľ ho takto nepoistil zamestn�vateľ,
- n�hrada v�davkov za povinn� očkovanie a očkovanie odpor�čan� Svetovou 

zdravotn�ckou organiz�ciou alebo �radom verejn�ho zdravotn�ctva, ak je 
zamestnanec vyslan� na zahraničn� pracovn� cestu do tropick�ch oblast� alebo do inak 
zdravotne obťažn�ch oblast�,

- v�zov� poplatky.

Pri vy�čtovan� ZPC sa celkov� n�rok zamestnanca v cudzej mene v pr�pade potreby 
zaokr�hľuje na cel� jednotku platidla (bankovky alebo mince) bežne prij�man�ho alebo 
vyd�van�ho bankami alebo pobočkami zahraničn�ch b�nk. To neplat�, ak sa zamestnanec 
a zamestn�vateľ dohodn� na vr�ten� alebo poskytnut� sumy vy�čtovan�ho preddavku alebo jej 
časti v slovenskej mene.

Stravn�
Pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patr� za každ� kalend�rny deň zahraničnej 
pracovnej cesty za podmienok ustanoven�ch v ZCN stravn� v eur�ch alebo v cudzej mene. 
Stravn� v cudzej mene je ustanoven� v z�vislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty 
mimo �zemia Slovenskej republiky v kalend�rnom dni, pričom čas trvania zahraničnej 
pracovnej cesty mimo �zemia Slovenskej republiky je rozdelen� na 3 časov� p�sma podľa 
ZCN. Z�kladn� sadzby stravn�ho v cudzej mene ustanovuje opatrenie Ministerstva financi� 
SR na pr�slušn� kalend�rny rok.
Z�kladn� sadzbu stravn�ho v cudzej mene za kalend�rny deň poskytne zamestn�vateľ 
zamestnancovi v mene a vo v�ške stravn�ho ustanoven�ho pre krajinu, v ktorej zamestnanec 
str�vi v kalend�rnom dni najviac dn�. Ak zamestnanec str�vi v kalend�rnom dni rovnak� 
počet hod�n vo viacer�ch krajin�ch, zamestn�vateľ mu poskytne stravn� v cudzej mene, ktor� 
je pre zamestnanca v�hodnejšie.

Ak m� zamestnanec na pracovnej ceste preuk�zane zabezpečen� bezplatn� stravovanie v 
celom rozsahu, zamestn�vateľ mu stravn� neposkytuje. Ak m� zamestnanec na pracovnej 
ceste preuk�zane zabezpečen� bezplatn� stravovanie čiastočne, zamestn�vateľ podľa tohto 
stravn� kr�ti za bezplatne poskytnut� raňajky, za bezplatne poskytnut� obed alebo za 
bezplatne poskytnut� večeru z ustanovenej sumy stravn�ho sp�sobom ustanoven�m v ZCN 
z v�šky z�kladnej sadzby stravn�ho podľa aktu�lneho Opatrenia Ministerstva financi� na 
pr�slušn� kalend�rny rok.

Pri ZPC, ktor� sa zač�na a konč� na �zem� SR, je na vznik n�roku na n�hrady poskytovan� 
v cudzej mene rozhoduj�ci čas prechodu slovenskej št�tnej hranice, odlet a pr�let lietadla 
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podľa letov�ho poriadku alebo pr�chod a odchod lode z pr�stavu, v ktorom sa vykon�va 
vstupn� alebo v�stupn� hraničn� kontrola.

N�hrady za použ�vanie cestn�ch motorov�ch vozidiel
Pri poskytovan� n�hrad za použ�vanie cestn�ch motorov�ch vozidiel patr� zamestnancovi pri 
zahraničnej pracovnej ceste v členskom št�te euroz�ny alebo v treťom št�te, ktor� zaviedol 
euro na z�klade menovej dohody uzavretej s Eur�pskym spoločenstvom, n�hrada za 
spotrebovan� pohonn� l�tky v eur�ch za kilometre prejazden� mimo �zemia Slovenskej 
republiky, pr�padne aj za kilometre alebo ich časť prejazden� na �zem� Slovenskej republiky 
od času prechodu slovenskej št�tnej hranice do miesta skončenia zahraničnej pracovnej cesty 
a to na z�klade preuk�zanej ceny pohonnej l�tky dokladom o k�pe mimo �zemia Slovenskej 
republiky; ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej l�tky v eur�ch viacer�mi dokladmi o 
k�pe, cena pohonnej l�tky sa m�že vypoč�tať aritmetick�m priemerom preuk�zan�ch cien. 

Pri poskytovan� n�hrad za použ�vanie cestn�ch motorov�ch vozidiel patr� zamestnancovi pri 
zahraničnej pracovnej ceste v št�te, ktor� nie je člensk�m št�tom euroz�ny alebo tret�m 
št�tom, n�hrada za spotrebovan� pohonn� l�tky v cudzej mene za kilometre prejazden� mimo 
�zemia Slovenskej republiky, pr�padne aj za kilometre alebo ich časť prejazden� na �zem� 
Slovenskej republiky od času prechodu slovenskej št�tnej hranice do miesta skončenia 
zahraničnej pracovnej cesty a to na z�klade preuk�zanej ceny pohonnej l�tky dokladom o 
k�pe mimo �zemia Slovenskej republiky; ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej l�tky v 
rovnakej cudzej mene viacer�mi dokladmi o k�pe, cena pohonnej l�tky sa m�že vypoč�tať 
aritmetick�m priemerom preuk�zan�ch cien. 

Ak zamestnanec nepreuk�že cenu pohonnej l�tky dokladom o k�pe mimo �zemia 
Slovenskej republiky, je povinn� cenu preuk�zať v�pisom zo str�nky Štatistick�ho �radu 
SR o t�ždenn�ch priemern�ch cen�ch pohonn�ch l�tok. Referenčn�m t�ždňom je t�ždeň, 
v ktorom sa začala zahraničn� pracovn� cesta.  

Prepočet preddavku a cestovn�ch n�hrad v cudzej mene na dom�cu menu
Za deň uplatnenia opr�vnenosti v�davku sa považuje deň, keď v�davok splnil krit�ri� 
opr�vnenosti, a to najm�, aby bol v�davok skutočne vynaložen�, t. j. bol preuk�zateľne 
uhraden� zo strany KP/PP. Za deň opr�vnenosti sa považuje až deň skutočnej �hrady 
cestovn�ch n�hrad zamestnancovi, t. j. deň, keď boli prevzat� na z�klade predt�m 
vykonan�ho z�čtovania. Nie je preto rozhoduj�ci deň vzniku n�kladu v �čtovn�ctve, ale deň 
vzniku v�davku, t. j. fyzickej �hrady. 

Pri vy�čtovan� n�hrad sa pri prepočte sumy n�hrad ustanovenej v eur�ch na cudziu menu a 
naopak použije referenčn� v�menn� kurz určen� a vyhl�sen� Eur�pskou centr�lnou bankou, 
ktor� je platn� k prv�mu dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničn� pracovn� cesta začala.

Za deň uplatnenia opr�vnenosti v�davkov sa považuje ktor�koľvek deň spadaj�ci do 
obdobia opr�vnenosti vypl�vaj�ceho pre KP/PP/SP zo zmluvy o poskytnut� NFP a v 
ktorom došlo k finančn�mu vyrovnaniu, t. j.:

 deň �hrady z�v�zku voči zamestnancovi (v pr�pade, ak nebol poskytnut� 
preddavok), resp.
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 deň vr�tenia preplatku alebo deň poskytnutia nedoplatku (v pr�pade, ak bol 
poskytnut� preddavok).

10.2 V�davky zahraničn�ch participantov

V�davky v s�vislosti so zahraničn�mi participantmi s�visiace s implement�ciou 
individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu, , s� opr�vnen�, ak boli pl�novan� 
v žiadosti o poskytnutie NFP a pri splnen� nasleduj�cich podmienok:
- v�davky na prepravu sa dokladuj� cestovn�mi alebo palubn�mi l�stkami,
- v�davky na ubytovanie sa preukazuj� fakt�rou alebo pokladničn�m blokom,
- �hrada v�davkov sa deklaruje v�pisom z �čtu na z�klade fakt�ry od �častn�ka alebo od 

organiz�cie, ktor� vyslala �častn�ka na zahraničn� pracovn� cestu,
- v pr�pade, ak fakt�ra nie je v anglickom jazyku KP/SP je povinn� zabezpečiť jej preklad 

do slovensk�ho jazyka.

10.3 V�davky na n�kup pozemkov a nehnuteľnost�

10.3.1 N�kup pozemku

N�klady na n�kup nezastavan�ho pozemku s� opr�vnen� na spolufinancovanie z Finančn�ho 
mechanizmu EHP a/lebo N�rskeho finančn�ho mechanizmu pri splnen� t�chto podmienok:

a) existuje priama v�zba medzi n�kupom pozemku a cieľmi spolufinancovan�ho projektu;
b) s v�nimkou projektov zameran�ch na ochranu životn�ho prostredia nem�že n�kup 

pozemku predstavovať viac ako 10 % celkov�ch opr�vnen�ch v�davkov na projekt, ak nie 
je stanoven� vyšš� percentu�lny podiel pomoci schv�lenej VFM a/alebo MZV NK;

c) je zaisten� posudok nez�visl�ho kvalifikovan�ho odhadcu alebo riadne splnomocnen�ho 
�radn�ho org�nu potvrdzuj�ci, že n�kupn� cena neprevyšuje trhov� hodnotu a že 
pozemok nie je zaťažen� žiadnymi dlhmi, pokiaľ ide o hypot�ku a in� z�v�zky, 
predovšetk�m pokiaľ ide o znečistenie;

d) opr�vnen� nie s� ani n�klady na n�kup pozemku, ktor� je už vo vlastn�ctve inštit�cie 
zodpovednej za implement�ciu, ani n�kup pozemku vo vlastn�ctve verejnej spr�vy;

e) za žiadnych okolnost� pozemky nesm� byť zak�pen� na špekulat�vne �čely; a
f) n�kup pozemku schv�li VFM a/alebo MZV NK, buď v dohode o poskytnut� grantu alebo 

neskorš�m rozhodnut�m. 

Pokiaľ ide o projekty na ochranu životn�ho prostredia, musia byť pre opr�vnenosť 
v�davkov splnen� tiež všetky nižšie uveden� podmienky:

a) n�kup je ods�hlasen� N�rodn�m kontaktn�m bodom;
b) pozemok je určen� na zam�šľan� �čel na obdobie stanoven� N�rodn�m kontaktn�m 

bodom,
c) pozemok nesl�ži na poľnohospod�rske �čely, okrem riadne od�vodnen�ch pr�padov 

akceptovan�ch N�rodn�m kontaktn�m bodom;
d) n�kup uskutočn� verejn� inštit�cia alebo inštit�cia riaden� verejn�m pr�vom,  alebo 

bude uskutočnen� ich menom.
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10.3.2 N�kup nehnuteľnost�

V�davky na n�kup nehnuteľnost�, t.j. postaven�ch alebo rozostavan�ch budov a pozemku, na 
ktor�ch stoja, m�žu byť opr�vnen� na spolufinancovanie z Finančn�ho mechanizmu EHP 
a/alebo N�rskeho finančn�ho mechanizmu, ak existuje priame spojenie medzi n�kupom 
a cieľmi dan�ho projektu podľa podmienok uveden�ch v čl�nku 2.2. N�kup nehnuteľnost� 
mus� vyhovovať špecifick�m prev�dzkov�m potreb�m projektu.

N�klady na n�kup nehnuteľnosti s� opr�vnen� na spolufinancovanie z Finančn�ho 
mechanizmu EHP a/lebo N�rskeho finančn�ho mechanizmu pri splnen� t�chto podmienok:

- je zaisten� posudok nez�visl�ho kvalifikovan�ho odhadcu alebo riadne  splnomocnen�ho 
�radn�ho org�nu potvrdzuj�ci, že cena neprevyšuje trhov� hodnotu, a že nehnuteľnosť 
nie je zaťažen� žiadnymi dlhmi pokiaľ ide o hypot�ku a ďalšie z�v�zky, predovšetk�m za 
škody sp�soben� znečisten�m. Posudok mus� buď potvrdiť, že budova spĺňa n�rodn� 
predpisy, alebo špecifikuje body, ktor� nie s� v s�lade s n�rodn�mi predpismi, ale ktor� 
musia byť v r�mci projektu napraven� konečn�mi prij�mateľmi alebo 
sprostredkovateľmi;

- nehnuteľnosť nedostala  za posledn�ch 10 rokov n�rodn� alebo donorsk� grant, ktor� by 
viedol k duplicitnej pomoci v pr�pade spolufinancovania n�kupu z Finančn�ho 
mechanizmu EHP a/ lebo N�rskeho finančn�ho mechanizmu;

- nehnuteľnosť je využ�van� na tak� �čel a tak� obdobie, ako je určen� v rozhodnut� VFM 
a/alebo MZV NK. Vlastn�ctvo mus� byť preveden� na konečn�ho prij�mateľa/ projektu 
najnesk�r na konci implement�cie projektu. Nehnuteľnosť nesmie byť predan�, prenajat� 
alebo zaťažen� hypot�kou po dobu p�ť rokov odo dňa schv�lenia spr�vy o ukončen� 
projektu, alebo dlhšie, pokiaľ je to stanoven� v Dohode o poskytnut� grantu. VFM 
a/alebo MZV NK je opr�vnen� upustiť od tohto obmedzenia, pokiaľ by toto obmedzenie 
znamenalo pre konečn�ho prij�mateľa/pr�jemcu pomoci nepredv�dan� a neopodstatnen� 
z�ťaž;

- nehnuteľnosť sa m�že použ�vať iba v s�lade s cieľmi projektu. Predovšetk�m budovy sa 
m�žu použ�vať na umiestnenie služieb verejnej spr�vy iba v tak�ch pr�padoch, kde je 
tak� využ�vanie v s�lade s činnosťami opr�vnen�mi podľa Finančn�ho mechanizmu 
EHP a/alebo N�rskeho finančn�ho mechanizmu;

- n�klady na nehnuteľnosť, ktor� už inštit�cia zodpovedn� za implement�ciu projektu 
vlastn� a na n�kup nehnuteľnosti, ktor� vlastn� verejn� spr�va, nie s� opr�vnen�;

- v�davky na pr�pravu staveniska a v�stavbu, ktor� s� nevyhnutn� pre implement�ciu 
projektu, m�žu byť opr�vnen�;

- za žiadnych okolnost� nehnuteľnosť nem�že byť zak�pen� na špekulat�vne �čely;
- n�kup nehnuteľnosti a nov�ch budov a stavieb schv�li rozhodnut�m VFM a/alebo MZV 

NK. 

10.4 N�kup tovarov a služieb zo zahraničia

V pr�pade, ak fakt�ra za n�kup tovarov, služieb a pr�c bola vystaven� v inom ako anglickom
jazyku, je KP/SP povinn� predložiť jej preklad do slovensk�ho jazyka. 
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KP/PP/SP je povinn� hradiť v�davky za n�kup tovarov a služieb zo zahraničia v cudzej mene 
najsk�r z in�ho �čtu ako je �čet uveden� v zmluve. N�sledne je opr�vnen� v syst�me 
z�lohov�ch platieb a preddavkov previesť si do piatich pracovn�ch dn� od posledn�ho dňa 
kalend�rneho mesiaca, kedy sa v�davok realizoval z osobitn�ho �čtu na svoj �čet len v�davky 
vo v�ške sumy uvedenej na �čtovnom doklade prepoč�tanou kurzom platn�m ku dňu vzniku 
daňovej povinnosti a poplatku za prevod do zahraničia, ak sa vyrubuje. Poplatky za v�menu 
mien (tzv. Foreign Echange Commissions alebo V�lohy zahraničn�ch b�nk) zn�ša KP. 
V syst�me refund�cie je KP/PP opr�vnen� požadovať od NKB len sumu v�davkov podľa 
predch�dzaj�ceho odseku. V syst�me predfinancovanie je KP povinn� uhradiť tak�to 
v�davok z vlastn�ho �čtu a n�rokovať si jeho preplatenie v r�mci žiadosti o z�čtovanie 
predfinancovan� a/alebo refund�ciu. 

KP stanov� prepočet ceny podľa kurzu platn�ho ku dňu vzniku daňovej povinnosti - � 19 ods. 
1 z�kona č. 244/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znen� neskorš�ch predpisov. Kurzov� 
strata alebo zisk, ktor� vznikn� KP/PP/SP ako rozdiel medzi cenou tovaru prepoč�tanou
kurzom v deň vzniku daňovej povinnosti a prepočtom v deň �hrady fakt�ry nemaj� vplyv na 
opr�vnenosť v�davku, t.j. opr�vnen� suma je suma ku dňu vzniku daňovej povinnosti. 
V pr�pade kurzov�ho zisku nie je KP/PP/SP opr�vnen� previesť si  sumu kurzov�ho 
zisku z osobitn�ho �čtu na vlastn� �čet, ak bola platba realizovan� z osobitn�ho �čtu. 

Ak pri n�kupe zo št�tu mimo E� je KP/PP/SP vyruben� clo, toto sa pripoč�ta do obstar�vacej 
ceny zak�pen�ho tovaru a je považovan� za opr�vnen� v�davok iba v pr�pade, ak KP/PP/SP 
predlož� všetky potrebn� podklady k clu a celkov� v�ška ceny zariadenia aj po započ�tan� cla 
nepresahuje sumu napl�novan� v žiadosti o poskytnutie NFP.

10.4.1 N�kup použit�ho zariadenia 

V�davok za n�kup použit�ho zariadenia m�že byť považovan� za opr�vnen� pri splnen� 
nasledovn�ch podmienok:
- pred�vaj�ci zariadenia poskytne prehl�senie o p�vode zariadenia a potvrd�, že v žiadnom 

pr�pade nebolo zak�pen� z prostriedkov n�rodn�ch grantov, grantov E� alebo grantov 
Finančn�ho mechanizmu EHP a/alebo NFM,

- cena zariadenia neprev�ši jeho trhov� hodnotu pri zohľadnen� jeho kratšej technickej 
a ekonomickej životnosti a bude nižšia než cena podobn�ho nov�ho zariadenia, a

- zariadenie m� technick� parametre potrebn� pre dan� projekt a spĺňa pr�slušn� normy 
a štandardy. 

10.4.2 N�klady na obstaranie hmotn�ho a nehmotn�ho majetku

N�klady na obstaranie hmotn�ho a nehmotn�ho majetku s� opr�vnen� v cene obstarania 
(z�kon č. 431/2002 Z. z. o �čtovn�ctve v znen� neskorš�ch predpisov) s v�nimkou hmotn�ho 
majetku vytvoren�ho vlastnou činnosťou ( �25 ods. 1 p�sm. b) z�kona č. 431/2002 
o �čtovn�ctve v znen� neskorš�ch predpisov).

10.4.3 Daň z pridanej hodnoty
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Daň z pridanej hodnoty (DPH) je opr�vnen�m v�davkom, ak KP/PP/SP nem� n�rok na 
vr�tenie dane, pričom nie je rozhoduj�ce, či si tento n�rok uplatn� alebo nie.  

10.5 Režijn� n�klady

V�davky na plyn, elektrick� energiu, vodu, odvoz odpadu, telekomunikačn� poplatky a 
internet s� opr�vnen�mi v�davkami za predpokladu, že s�visia s realiz�ciou individu�lneho 
projektu /podprojektu/blokov�ho grantu. 

KP/SP mus� jednoznačne preuk�zať sp�sob v�počtu pomernej časti, v pr�pade ak okrem 
aktiv�t realizovan�ch v r�mci individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu
uskutočňuje aj in� činnosť. Sp�sob v�počtu pomernej časti je KP/SP povinn� predložiť
k žiadosti o platbu, do ktorej je prv�kr�t v�davok zahrnut�. P�vodn� KP/SP, ktor� už 
predložil sp�sob v�počtu pomernej časti určit�ho v�davku a tento bol NKB/PO/SP 
akceptovan�, nie je povinn� upraviť sp�sob v�počtu pomernej časti podľa tejto pr�ručky, ak 
na to nie je vyzvan� NKB/PO/SP alebo ak na to nie s� in� d�vody (napr. z�sadn� zmena 
v pomere aktiv�t KP/SP). 

V pr�pade v�davkov na plyn, n�jomn� a upratovanie sa koeficient opr�vnenej sumy v�davku 
z celkovej fakturovanej sumy vypoč�ta ako podiel celkovej plochy použ�vanej na realiz�ciu 
individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu na celkovej ploche priestoru, na ktor� 
sa fakturovan� suma vzťahuje.
V pr�pade v�davkov na elektrick� energiu, vodu, odvoz odpadu, telekomunikačn� poplatky a 
internet KP m�že použiť aj jeden z nasleduj�cich sp�sobov, pričom zodpoved� za sp�sob 
v�počtu a je povinn� ho predložiť NKB:
1. celkov� fakturovan� suma sa vydel� počtom realizovan�ch projektov financovan�ch 

z in�ch projektov zo zdrojov zahraničnej finančnej pomoci (napr. in� projekt financovan� 
z FM EHP/NFM alebo projekt financovan� zo štruktur�lnych fondov).

2. celkov� fakturovan� suma sa vydel� odhadom pomeru vykon�van�ch pr�c s�visiacich 
s implement�ciou individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu na celkovom 
objeme činnost� KP/SP, pričom s�časťou v�počtu mus� byť aj zd�vodnenie tohto odhadu, 
ktor� mus� poskytovať prehľad o in�ch vykon�van�ch činnostiach,

3. celkov� fakturovan� suma sa vyn�sob� podielom počtu zamestnancov podieľaj�cich sa na 
realiz�cii individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu na celkovom počte 
všetk�ch zamestnancov KP/SP (vr�tane zamestnancov pracuj�cich na z�klade doh�d 
o pr�cach v mimopracovnom pomere)

Ak NKB/PO/SP zist�, že KP/SP použil mobiln� telef�n alebo pevn� linku, ktor� mali byť 
použ�van� len na �čely realiz�cie individu�lneho projektu/podprojektu/blokov�ho grantu aj na 
in� �čely, klasifikuje cel� sumu fakt�ry ako neopr�vnen�. 

Vo všetk�ch pr�padoch plat�, že premenn� potrebn� k v�počtu sa aktualizuj� vždy k 1.1. 
a k 1.7. pr�slušn�ho kalend�rneho roka. Tieto sp�soby v�počtu sa použij� aj na in� než 
režijn� v�davky, ak sa poč�taj� pomern�m sp�sobom. V�počty musia byť matematicky 
spr�vne.
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10.6 Bankové poplatky 

Bankov� poplatky spojen� so zriaden�m osobitn�ch �čtov uveden�ch v zmluve o poskytnut� 
NFP/zmluve o NFP, ich spr�vou, poplatky za transakcie z t�chto �čtov vr�tane poplatkov za 
prevod do zahraničia z t�chto �čtov s� opr�vnen�m v�davkom. S cieľom pred�sť zneužitiu 
platobn�ch kariet KP/PP/SP nie je opr�vnen� realizovať platby platobnou kartou 
k osobitn�mu �čtu a v pr�pade, ak bola vystaven�, je povinn� ju uschovať v uzamykateľnom 
priestore. Ak bola platba realizovan� platobnou kartou k in�mu ako osobitn�mu �čtu, 
v�davok je opr�vnen� len do v�šky sumy uvedenej na �čtovnom doklade, nie sumy uvedenej 
na v�pise z �čtu platobnej karty.

Bankov� poplatky spojen� so zriaden�m in�ch ako osobitn�ch �čtov uveden�ch v zmluve 
o poskytnut� NFP/zmluve o NFP, ich spr�vou, poplatky za transakcie z t�chto �čtov vr�tane 
poplatkov za prevod do zahraničia nie s� opr�vnen�m v�davkom.

Debetn� �rok, poplatky za v�menu mien (tzv. Foreign Echange Commissions alebo V�lohy 
zahraničn�ch b�nk) a kurzov� straty a in� čisto finančn� v�davky nie s� opr�vnen� v�davky
bez ohľadu, ktor�ho �čtu sa t�kaj�.

10.7 Príspevky v naturáliách

Opr�vnen�mi v�davkami konečn�ho prij�mateľa m�žu byť tiež pr�spevky v natur�li�ch (in-
kind contributions) spadaj�ce pod čl�nok 2.2 Podrobn�ch ustanoven� o opr�vnenosti 
v�davkov, ak boli schv�len� VFM/MZV NK/SP v r�mci schvaľovania žiadosti o NFP.

V zmysle tohto čl�nku je možn� v�davok považovať za pr�spevok v natur�li�ch,  pokiaľ:

- ide o poskytnutie pozemku alebo nehnuteľnosti, vybavenia alebo materi�lov, v�skumu 
alebo odbornej činnosti, alebo neplatenej dobrovoľnej pr�ce,

- ich hodnota sa d� samostatne oceniť a uskutočniť audit,
- v pr�pade poskytnutia pozemku alebo nehnuteľnosti je hodnota overen� nez�visl�m 

kvalifikovan�m odhadcom alebo riadne splnomocnen�m �radn�m odhadcom alebo 
riadne splnomocnen�m �radn�m org�nom,

- v pr�pade neplatenej dobrovoľnej pr�ce je hodnota tejto pr�ce stanoven� pri zohľadnen� 
str�ven�ho času a bežn�ch hodinov�ch a denn�ch sadzieb za uskutočnen� pr�cu.

Pr�spevky v natur�li�ch m�žu tvoriť maxim�lne 20 % opr�vnen�ch v�davkov na 
individu�lny projekt/podprojekt. Aby pr�spevky v natur�li�ch mohli byť považovan� za 
opr�vnen� v�davky, možnosť podieľať sa na povinnom spolufinancovan� pr�spevkami 
v natur�li�ch mus� byť v zmluve stanoven�.

Pr�spevky v natur�li�ch sa m�žu na povinnom spolufinancovan� z vlastn�ch zdrojoch KP 
vypl�vaj�com zo zmluvy o poskytnut� NFP podieľať maxim�lne do v�šky stanovenej 
v zmluve o poskytnut� NFP. Pr�spevky v natur�li�ch nesm� za určit� reportovacie obdobie 
presiahnuť podiel, ak�m sa m�žu podieľať na povinnom spolufinancovan� podľa zmluvy 
o poskytnut� NFP. V jednotliv�ch mesiacoch reportovacieho obdobia sa dočasne m�žu 
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podieľať na povinnom spolufinancovan� aj vo vyššom podiele ako ustanovuje zmluva, za 
predpokladu dodržania ustanoven� predch�dzaj�cej vety. 

Pr�spevky v natur�li�ch musia byť uveden� na pr�jmovej aj na v�davkovej strane 
individu�lneho projektu/podprojektu. To znamen�, že pr�spevky v natur�li�ch tvoria tak časť 
povinn�ho spolufinancovania z vlastn�ch zdrojov, ako aj opr�vnen� v�davky  KP. 

11 Publicita

Opatrenia pre informovanosť a publicitu s� v zmysle Pravidiel pre publicitu FM EHP a 
NFM:

- Veľkoplošn� tabule a pam�tn� tabule
- Plag�ty
- Informačn� materi�ly a podujatia
- Informačn� podujatia
- Sl�vnostn� začatie projektu a ďalšie v�znamn� f�zy realiz�cie projektu
- In� opatrenia – napr�klad reklamn� št�tky a n�lepky, log�

11.1 Veľkoplošn� tabule a pam�tn� tabule

Pri tvorbe veľkoplošnej tabule a pam�tnej tabule je KP/PP/SP povinn� rešpektovať 
požiadavku �FM, zachovať 25% plochy tabule s origin�lnym vzorom, textom a logami. 
Použitie jednotliv�ch vzorov hlavičiek z�vis� od syst�mu financovania projektu (len FM EHP, 
len NFM alebo kombin�cia oboch), pričom vzory hlavičiek je možn� n�jsť na str�nke 
www.eeagrants.sk a/alebo www.eeagrants.org.

Ďalš�ch 75% plochy m�že KP využiť ľubovoľne, text však mus� obsahovať inform�ciu 
o spolufinancovan� projektu zo št�tneho rozpočtu SR uveden� v zmluve o poskytnut� NFP/ 
zmluve o NFP, ak sa na spolufinancovan� podieľa aj št�tny rozpočet Slovenskej republiky. 
Ďalšie inform�cie s� uveden� v štrukt�re:
- n�zov projektu
- k�d projektu
- n�zov konečn�ho prij�mateľa
- v�ška poskytnut�ho grantu (vhodn� zvoliť v�šku NFP v EUR)
- začiatok a predpokladan� ukončenie realiz�cie projektu

Je na zv�žen� KP/PP/SP, či uvedie ďalšie inform�cie (napr. dod�vateľ, stručn� popis projektu 
atď.).

11.2 Informačn� podujatia, tlačov� konferencie, otvorenie a ukončenie 
projektu

KP/PP/SP v r�mci svojho pl�nu publicity spravidla organizuje dve tlačov� konferencie, na 
začiatku realiz�cie a na konci realiz�cie projektu/podprojektu/blokov�ho grantu. KP/PP/SP 
realizuj�ci individu�lny projekt/podprojekt/blokov� grant je povinn� ozn�miť NKB konanie 
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tlačovej konferencie a z�roveň je povinn� pozvať z�stupcov �V SR, spravidla gener�lneho 
riaditeľa sekcie implement�cie a riadenia zahraničnej finančnej pomoci, riaditeľa odboru riadenia 
a implement�cie Finančn�ho mechanizmu EHP a NFM, projektov�ho manaž�ra, manaž�ra pre 
finančn� riadenie a z�stupcov n�rskeho veľvyslanectva v SR, predovšetk�m 
veľvyslankyňu/veľvyslanca N�rskeho kr�ľovstva v SR. KP/PP/SP je povinn� ozn�miť NKB 
konanie tlačovej konferencie najnesk�r 5 pracovn�ch dn� pred jej uskutočnen�m. .

KP/PP realizuj�ci podprojekt je povinn� ozn�miť SP konanie tlačovej konferencie najnesk�r 5 
pracovn�ch dn� pred jej uskutočnen�m a z�roveň pozvať z�stupcov SP na toto podujatie.

11.3 Iné opatrenia

Št�l a forma reklamn�ch št�tkov a n�lepiek je obdobn� ako v pr�pade hlavičky veľkoplošn�ch 
tab�ľ a pam�tn�ch tab�ľ, pri ich vyhotoven� je tiež nevyhnutn� dodržiavať podmienku min. 25 
% plochy št�tku/n�lepky vzoru preddefinovan�mu �FM. Použitie jednotliv�ch vzorov podobne 
ako pri tabuliach z�vis� od syst�mu financovania projektu (len FM EHP, len NFM alebo 
kombin�cia oboch FM). Vzory a technick� detaily je možn� pozrieť na adres�ch 
www.eeagrants.sk a/alebo www.eeagrants.org :

Aktu�lne log� FM musia byť použit� na všetk�ch materi�loch, ktor� ak�mkoľvek sp�sobom 
s�visia s realiz�ciou projektu/podprojektu/blokov�ho grantu financovan�ho prostredn�ctvom FM 
EHP/NFM. Použitie jednotliv�ch log z�vis� od syst�mu financovania 
projektu/podprojektu/blokov�ho grantu (len FM EHP, len NFM alebo kombin�cia oboch 
finančn�ch mechanizmov). Log� je možn� stiahnuť zo str�nky www.eeagrants.org .

Aktu�lne log� musia byť použit� aj na web str�nkach jednotliv�ch KP/PP/SP a vo všetk�ch 
elektronicky i papierovo š�riteľn�ch materi�loch s�visiacich 
s projektom/podprojektom/blokov�m grantom.

Ak�koľvek in� formy a typy publicity je KP/PP/SP povinn� konzultovať s pr�slušn�m 
projektov�m manaž�rom. Pri styku s m�diami a pri informovan� širokej verejnosti je KP/PP/SP
v s�lade so zmluvou o poskytnut� NFP povinn� použ�vať presn� a �pln� znenie n�zvov 
finančn�ch mechanizmov, ako aj uv�dzať spolufinancovanie zo št�tneho rozpočtu SR. 

11.4 Zoznam príloh

1. Tabuľka preukazovania v�davkov
2. Zoznam �čtovn�ch dokladov
3. Tabuľka čerpania rozpočtu
4. Tabuľka rozpočtu individu�lneho projektu
5. Pracovn� v�kaz
6. Sumarizačn� h�rok
7. Vzor čestn�ho vyhl�senia o nakladan� s odpadmi


