Príloha č. 2 k Usmerneniu č. 14a/2007-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia FM EHP a NFM, aktualizácii č.1 
1
Finančný mechanizmus EHP 2004-2009 
Nórsky finančný mechanizmus 2004-2009 
 
Správa o zistenej nezrovnalosti HM Hrudkay Miroslav  Správu o zistenej nezrovnalosti  vypracuje a predkladá subjekt zapojený do riadenia (NKB, sprostredkovateľ, PO,  KP/PP,  útvary kontroly a auditu, SFK), ktorý zistí nezrovnalosť NKB (individuálny projekt, podprojekt) resp. sprostredkovateľovi (blokový grant). 
 
1. Typ správy  j jpasnisinova  Označiť jednu z volieb 
Bezodkladná správa o zistenej nezrovnalosti (podľa bodu 3.2 metodického dokumentu „Príručka k nezrovnalostiam - Irregularities Guideline“) 

Správa o zistenej nezrovnalosti (podľa bodu 3.3 metodického dokumentu „Príručka k nezrovnalostiam - Irregularities Guideline“)
 

2. Obdobie hlásenia a kód nezrovnalosti 
2.1 Správa o zistenej nezrovnalosti – kód ISUF
 N 9 10 1 0001 s srusznyakova  Tento kód doplní do tohto formulára NKB po zadaní údajov o nezrovnalosti do Knihy dlžníkov, a to z dôvodu zabezpečenia jedinečného kódu pre každú nezrovnalosť. 
2.2 Obdobie hlásenia nezrovnalostí OD - DO  (mesiac/rok)
 01/07 – 03/10
 
3. Informácie o blokovom grante/podprojekte/individuálnom projekte 
3.1 Názov blokového grantu/individuálneho projektu 
 


3.2 Číslo ÚFM
 


3.3 Celkové oprávnené výdavky na blokový grant/individuálny projekt v € 
 


3.4 Rozdelenie podľa zdrojov financovania blokového grantu/individuálneho projektu v € 
 
NFM 



FM EHP


Iné - ŠR
Iné – Vlastné zdroje HM Hrudkay Miroslav  vyplniť hodnoty v EUR podľa jednotlivých zdrojov financovania 
















 
4. Popis nezrovnalosti 
4.1 Porušené ustanovenie  
4.1.1 Kód nezrovnalosti jr jridzon  Je potrebné vložiť v zmysle číselníka, stanoveného v prílohe č. 1.  

4.1.2 Stav nezrovnalosti j jpasnisinova  Je potrebné vložiť  stav nezrovnalosti :
	Podozrenie z nezrovnalosti,

Zistená nezrovnalosť
Správne /súdne konanie
Vymáhanie nezrovnalosti
Nepotvrdené podozrenie
 Vysporiadaná nezrovnalosť
	 Nevymožiteľná nezrovnalosť.
V prípade, že NKB vystaví  formulár „Žiadosť o vrátenie  finančných prostriedkov“,
nie je možné oznamovať nezrovnalosť v stave „Podozrenie z nezrovnalosti“. V takom prípade sa v poli „Stav nezrovnalosti“ uvádza „Zistená nezrovnalosť“.íselníka OLAFnalosť"___________________________________________________________________________________________________________ 

4.1.3 Porušené ustanovenie národného práva SR HM Hrudkay Miroslav  Právny predpis a článok (§). 

4.1.4 Porušené ustanovenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku

4.2 Popis nezrovnalosti, vrátane praktík použitých pri spáchaní nezrovnalosti HM Hrudkay Miroslav  Popísať postup subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Finančné aspekty - zhodnotenie finančného dopadu nezrovnalosti a uložené postihy

4.3.1 Charakter výdavku  HM Hrudkay Miroslav  Napr. hardwarové vybavenie, mzdy, školenie. 






4.3.2 Výška nezrovnalosti v € HM Hrudkay Miroslav  Suma za všetky zdroje (EUR).  s srusznyakova  Prepočet z meny SKK na menu EUR iným ako konverzným kurzom sa vykoná len v prípade, ak ide o nezrovnalosti, ktoré sa vzťahujú na reportovacie obdobie stanovené v PIP do 31.12.2008. V prípade, ak výdavok vznikol pred 1.1.2009 a bol deklarovaný ÚFM prostredníctvom PIR, výška nezrovnalosti sa prepočíta z meny SKK na menu EUR výmenným kurzom ECB platným v deň pred posledným pracovným dňom v posledný mesiac príslušného reportovacieho obdobia.  
Celkom



Podiel NFM



Podiel FM EHP



Podiel Iné - ŠR



Podiel Iné – Vlastné zdroje


4.3.3 Výška nezrovnalosti objavená pred platbou v €  HM Hrudkay Miroslav  Suma za všetky zdroje (EUR). 
Celkom



Podiel NFM



Podiel FM EHP



Podiel Iné - ŠR



Podiel Iné – Vlastné zdroje


4.3.4 Výška uloženého postihu
Celkom



Podiel NFM



Podiel FM EHP



Podiel Iné - ŠR



Podiel Iné – Vlastné zdroje



Dátum uloženia postihu


Charakter uložených postihov

4.4 Dátum/obdobie, počas ktorého nezrovnalosť vznikla

01/01/10 – 01/03/10
4.5 Zistenie nezrovnalosti 
4.5.1 Metóda resp. spôsob zistenia nezrovnalosti

4.5.2 Zdroj prvej informácie vedúcej k podozreniu zo vzniku nezrovnalosti

4.5.3 Dátum prvej informácie vedúcej k podozreniu zo vzniku nezrovnalosti
01/03/10
4.5.4 Dátum zistenia nezrovnalosti
01/03/10
4.6 Inštitúcie alebo orgány 

4.6.1 Inštitúcie alebo orgány, ktoré zistili nezrovnalosť


4.6.2 Inštitúcie alebo orgány zodpovedné za následné administratívne alebo súdne konanie

4.7 Finančný dopad
4.7.1 Pozastavenie platieb HM Hrudkay Miroslav  Vyplniť ÁNO – NIE. 


4.7.2 Možnosti vrátenia HM Hrudkay Miroslav  Finančným transferom (v budúcnosti možná kompenzácia). 

4.8 Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť
4.8.1 Meno a priezvisko / Obchodné meno: fyzická osoba / fyzická osoba – podnikateľ resp. právnická osoba


4.8.2 Dátum narodenia / IČO

4.8.3 Bydlisko / Miesto podnikania resp. sídlo (ulica, PSČ, obec)

4.8.4 Štát

4.8.5 Kontakt:
telefón / fax / e-mail

4.8.5 Iné subjekty zúčastnené na zistenej nezrovnalosti HM Hrudkay Miroslav  Uviesť napr. dodávateľa, konečného prijímateľa (resp. iný subjekt zúčastnený na realizácii projektu) súvisiaci so vznikom nezrovnalosti – identifikačné údaje podľa vyššie uvedeného. 



4.9 Postupy vymáhania 
4.9.1 Administratívne konanie

Dátum zahájenia vymáhania



Očakávaný dátum ukončenia vymáhania


Opatrenia prijaté za účelom vymoženia nezrovnalosti

4.9.2 Súdne konanie

Dátum zahájenia vymáhania


Očakávaný dátum ukončenia vymáhania


Opatrenia prijaté za účelom vymoženia nezrovnalosti

4.10 Prijaté opatrenia na prevenciu opätovného výskytu prípadov nezrovnalosti, ktorá už bola zistená
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11 Identifikácia autora správy o zistenej nezrovnalosti HM Hrudkay Miroslav  Správu o zistenej nezrovnalosti  podáva subjekt zapojený do riadenia (NKB, sprostredkovateľ, PO,  KP/PP,  útvary kontroly a auditu, SFK), ktorý zistí nezrovnalosť na NKB (individuálny projekt, podprojekt) resp. sprostredkovateľovi (blokový grant). 
 
Vypracoval: HM Hrudkay Miroslav  Meno, priezvisko, titul. 


Dátum:


Pozícia:

Podpis:


Schválil: HM Hrudkay Miroslav  Meno, priezvisko, titul. 


Dátum:


Pozícia:



Podpis:





