V súvislosti s udelením výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie
2014 – 2020, verzia 1.2 sa materiál upravuje nasledovne:
I.

v celom materiáli sa vypúšťa pojem „Interreg V-A SK – HU“ a „Maďarsko“ (vo všetkých
gramatických tvaroch).

II.

časť „2 Základné definície a pojmy“ sa upravuje takto:
Definícia „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ (bod 89) sa upravuje
nasledovne:
„Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – podrobná zmluva o podpore
projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu alebo Európskeho námorného
a rybárskeho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie uzatvorená medzi riadiacim orgánom
a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia príspevku, ako aj práva a povinnosti zúčastnených
strán. Pre potreby tohto materiálu sa pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
rozumie aj v relevantných prípadoch "Rozhodnutie o schválení žiadosti", kedy je poskytovateľ
a prijímateľ tá istá osoba. V rámci implementácie Programu Interreg V-A SK – CZ a Programu
Interreg V-A SK – AT je zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi
riadiacim orgánom a hlavným prijímateľom a na jej základe sa zvyčajne poskytujú iba prostriedky EÚ
(EFRR). Prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa poskytujú na základe zmluvy
o poskytnutí spolufinancovania. Riadiaci orgán je oprávnený určiť, že na základe zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi hlavným prijímateľom so sídlom
v Slovenskej republike v rámci programov Interreg V-A SK – CZ a Interreg V-A SK – AT,
sa poskytujú okrem prostriedkov EÚ (EFRR) aj prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.“
Definícia „Zmluva o spolufinancovaní“ (bod 90) sa upravuje nasledovne:
„Zmluva o spolufinancovaní – zmluva, na základe ktorej sa poskytuje spolufinancovanie
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre hlavných prijímateľov / partnerov so sídlom
v Slovenskej republike v rámci programov Interreg V-A SK – CZ, Interreg V-A SK – AT. Zmluva
sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a hlavným prijímateľom (ak má sídlo v Slovenskej republike)
alebo hlavným cezhraničným partnerom (ak hlavný prijímateľ nemá sídlo v Slovenskej republike)
v prípade, ak sa zmluvou o poskytnutí NFP poskytujú len prostriedky EÚ (EFRR).“

III.

časť „4.5.3 Platby vo vzťahu platobná jednotka – prijímateľ / partner“ sa upravuje takto:
Text „Systém zálohových platieb sú oprávnení využiť prijímatelia pre projekty financované
z Európskeho sociálneho fondu (časť 6.3) a prijímatelia – štátne rozpočtové organizácie
pre projekty financované z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a Kohézneho fondu (časť 6.4).“ sa mení
nasledovne:
„Systém zálohových platieb sú oprávnení využiť prijímatelia pre projekty financované z Európskeho
sociálneho fondu (časť 6.3) a prijímatelia – štátne rozpočtové organizácie pre projekty financované
z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho námorného
a rybárskeho fondu a Kohézneho fondu (časť 6.4). Hlavní prijímatelia / partneri v rámci Programu
Interreg V-A SK – CZ a Programu Interreg V-A SK – AT nie sú oprávnení využívať prostriedky EÚ
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie / národného príspevku na spolufinancovanie systémom
zálohových platieb s výnimkou hlavného prijímateľa z Českej republiky / partnera
zo Slovenskej republiky v rámci projektu Fond malých projektov programu Interreg V-A SK –
CZ.“.

IV.

časť „4.5.3 Platby vo vzťahu platobná jednotka – prijímateľ / partner“ sa upravuje takto:
Text „Prijímateľom (okrem štátnych rozpočtových organizácií), ktorí sú oprávnení využívať
systém predfinancovania s kombináciou refundácie (časť 6.1.), resp. systém zálohovej platby
s kombináciou refundácie (časť 6.3.), sú na základe predložených žiadostí o platbu (primerane
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použitých k využitému systému financovania) preplácané finančné prostriedky do momentu
dosiahnutia maximálne 95 % nenávratného finančného príspevku. Suma každej uhradenej
žiadosti o platbu prijímateľa sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje
sumárny stav percentuálneho čerpania celkových oprávnených výdavkov na projekt
k aktuálnemu obdobiu. Po vyčerpaní maximálne 95 % nenávratného finančného príspevku
je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % nenávratného finančného príspevku,
aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, uhradiť najskôr
z vlastných zdrojov.“ sa mení nasledovne:
Text „Prijímateľom (okrem štátnych rozpočtových organizácií), ktorí sú oprávnení využívať systém
predfinancovania s kombináciou refundácie (časť 6.1.), resp. systém zálohovej platby s kombináciou
refundácie, sú na základe predložených žiadostí o platbu (primerane použitých k využitému systému
financovania) preplácané finančné prostriedky do momentu dosiahnutia maximálne 95 %
nenávratného finančného príspevku, resp. maximálne 95 % celkovej alokácie EFRR v prípade
hlavného prijímateľa z Českej republiky / partnera zo Slovenskej republiky v rámci projektu Fond
malých projektov programu Interreg V-A SK – CZ. Suma každej uhradenej žiadosti o platbu
prijímateľa sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny stav percentuálneho
čerpania celkových oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu. Po vyčerpaní
maximálne 95 % nenávratného finančného príspevku, resp. maximálne 95 % celkovej alokácie
EFRR v prípade hlavného prijímateľa Českej republiky / partnera zo Slovenskej republiky v rámci
projektu Fond malých projektov programu Interreg V-A SK – CZ je prijímateľ / hlavný
prijímateľ z Českej republiky / partner zo Slovenskej republiky v rámci projektu Fond malých
projektov programu Interreg V-A SK – CZ povinný zostávajúcich minimálne 5 % nenávratného
finančného
príspevku,
aj za podiel
prostriedkov
EÚ
a štátneho
rozpočtu
na
spolufinancovanie / národného príspevku na spolufinancovanie (ak relevantné), uhradiť najskôr
z vlastných zdrojov.“.
V.

časť „4.5.3 Platby vo vzťahu platobná jednotka – prijímateľ / partner“ sa upravuje takto:
Text „Prijímatelia v rámci Programu Interreg V-A SK – CZ, Programu Interreg V-A SK – AT
a Programu Interreg V-A SK – HU sú oprávnení využívať prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie výlučne systémom refundácie.“ sa mení nasledovne:
„Prijímatelia v rámci Programu Interreg V-A SK – CZ a Programu Interreg V-A SK – AT sú oprávnení
využívať prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie výlučne systémom refundácie
s výnimkou hlavného prijímateľa z Českej republiky / partnera zo Slovenskej republiky
v rámci projektu Fond malých projektov programu Interreg V-A SK – CZ.“

VI.

časť „4.5.3 Platby vo vzťahu platobná jednotka – prijímateľ / partner“ sa upravuje takto:
Text „V prípade, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže platobná jednotka realizovať
poskytnutie príspevku alebo jeho časti priamo partnerovi alebo prostredníctvom prijímateľa.
Každú žiadosť o platbu prijímateľ predkladá samostatne za seba a samostatne za partnera.“
sa mení nasledovne:
„V prípade, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, môže platobná jednotka realizovať poskytnutie príspevku alebo jeho časti
priamo partnerovi alebo prostredníctvom prijímateľa. V rámci Programu Interreg V-A SK – CZ
a Programu Interreg V-A SK – AT platobná jednotka realizuje poskytnutie príspevku priamo
partnerovi, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Každú žiadosť o platbu prijímateľ predkladá samostatne za seba a samostatne
za partnera.“
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VII.

časť „4.5.3 Platby vo vzťahu platobná jednotka – prijímateľ / partner“ sa upravuje takto:
Text: „Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z príslušného výdavkového
účtu platobnej jednotky sú prevedené na účet prijímateľa / partnera podľa zmluvy v súlade
s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“ sa mení nasledovne:
„Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sú prevedené, z príslušného výdavkového
účtu platobnej jednotky na účet prijímateľa / partnera podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nevzťahuje sa na prevod prostriedkov
EÚ v rámci programu Program Interreg V-A SK – HU)“.

VIII.

časť „4.5.3 Platby vo vzťahu platobná jednotka – prijímateľ / partner“ sa upravuje takto:
Text „V rámci Programu Interreg V-A SK – CZ, Programu Interreg V-A SK – AT a Programu
Interreg V-A SK – HU je realizovaný prevod finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie / národných príspevkov na spolufinancovanie za nasledovných
podmienok:
 prostriedky EÚ sú prevedené najskôr z príslušného výdavkového účtu platobnej jednotky
na účet hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky / Českej republiky / Rakúskej
spolkovej republiky / Maďarska, podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sú prevádzané z príslušného
výdavkového účtu platobnej jednotky priamo, avšak výlučne na účet hlavného prijímateľa
zo Slovenskej republiky / hlavného cezhraničného partnera zo Slovenskej republiky, podľa
zmluvy v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 prevod národných príspevkov na spolufinancovanie hlavnému prijímateľovi z Českej
republiky / Rakúskej spolkovej republiky / Maďarska zabezpečuje orgán zabezpečujúci
úhradu národného spolufinancovania v Českej republike / Rakúskej spolkovej
republike / Maďarsku;
 k prevodu prostriedkov EÚ z mimorozpočtových účtov certifikačného orgánu na príjmový
účet platobnej jednotky dochádza až následne na základe schválenej súhrnnej žiadosti
o platbu / mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu.“ sa mení nasledovne:
„V rámci Programu Interreg V-A SK – CZ a Programu Interreg V-A SK – AT je realizovaný prevod
finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie / národných príspevkov
na spolufinancovanie za nasledovných podmienok:
 prostriedky EÚ sú prevedené najskôr z príslušného výdavkového účtu platobnej jednotky
na účet hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky / Českej republiky / Rakúskej spolkovej
republiky podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s § 8 zákona
č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, s výnimkou prípadov, kedy platobná jednotka realizuje poskytnutie
príspevku priamo partnerovi zo Slovenskej republiky, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu
podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sú prevádzané z príslušného
výdavkového účtu platobnej jednotky priamo, avšak výlučne na účet hlavného prijímateľa
zo Slovenskej republiky / hlavného cezhraničného partnera zo Slovenskej republiky, podľa
zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výnimkou prípadov, kedy
platobná jednotka realizuje poskytnutie príspevku priamo partnerovi zo Slovenskej republiky,
ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku

3

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
 prevod národných príspevkov na spolufinancovanie hlavnému prijímateľovi z Českej
republiky / Rakúskej spolkovej republiky zabezpečuje orgán zabezpečujúci úhradu národného
spolufinancovania v Českej republike / Rakúskej spolkovej republike ;
 k prevodu prostriedkov EÚ z mimorozpočtových účtov certifikačného orgánu na príjmový účet
platobnej jednotky dochádza až následne na základe schválenej súhrnnej žiadosti
o platbu / mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu.
Aby v rámci projektu Fond malých projektov Programu Interreg V-A SK – CZ mohlo dôjsť
k priamemu prevodu finančných prostriedkov z účtu platobnej jednotky na účet partnera
zo Slovenskej republiky, musí byť partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
IX.

časť „6.6 Systém refundácie Programov Interreg V-A SK – SZ, Interreg V-A SK – AT a Interreg
V-A SK – HU“ sa upravuje takto:
A.15 Platobná jednotka v Slovenskej republike je oprávnená ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní
po prijatí informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadať platobné príkazy na úhradu
prostriedkov EÚ z rozpočtových výdavkov (z výdavkového účtu) priamo na účet hlavného
prijímateľa zo Slovenskej republiky / Českej republiky / Rakúskej spolkovej republiky. V prípade
hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky (štátna rozpočtová organizácia) platobná jednotka
zabezpečí žiadosť o prevod prostriedkov EÚ rozpočtovým opatrením, prostredníctvom úpravy
limitov výdavkov. Hlavný prijímateľ zo Slovenskej republiky / Českej republiky / Rakúskej
spolkovej republiky je na základe písomnej zmluvy s projektovým partnerom zodpovedný
za ďalší prevod prostriedkov EÚ svojim projektovým partnerom (v prípade ich existencie).
Zároveň, v prípade hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky platobná jednotka zadá
platobné príkazy na úhradu prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtových výdavkov
(výdavkového účtu) na spolufinancovanie priamo na účet hlavného prijímateľa zo Slovenskej
republiky. V prípade hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky (štátna rozpočtová
organizácia) platobná jednotka zabezpečí žiadosť o prevod prostriedkov rozpočtovým
opatrením, prostredníctvom úpravy limitov výdavkov za prostriedky štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie. Hlavný prijímateľ zo Slovenskej republiky je na základe písomnej
zmluvy s projektovým partnerom zodpovedný za ďalší prevod prostriedkov štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie svojim projektovým partnerom zo Slovenskej republiky (v prípade
ich existencie).
V prípade, ak je viac projektových partnerov zo Slovenskej republiky a títo majú hlavného
prijímateľa z Českej republiky / Rakúskej spolkovej republiky dochádza k poskytnutiu
prostriedkov v zmysle zmluvy o spolufinancovaní (ak zmluva o poskytnutí NFP upravuje len
poskytnutie prostriedkov EÚ bez prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie),
resp. zmluvy o poskytnutí NFP (ak zmluva o poskytnutí NFP upravuje poskytnutie prostriedkov
EÚ a zároveň aj prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie). Platobná jednotka
zabezpečuje prevod prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie hlavnému
cezhraničnému partnerovi a ten ich následne na základe písomných zmlúv s projektovými
partnermi prevedie ostatným partnerom zo Slovenskej republiky. O prevode finančných
prostriedkov hlavnému cezhraničnému partnerovi zo Slovenskej republiky platobná jednotka
do 3 pracovných dní informuje hlavného prijímateľa Českej republiky / Rakúskej spolkovej
republiky a orgán zabezpečujúci úhradu národného príspevku na spolufinancovanie v Českej
republike / Rakúskej spolkovej republike.
Prevod národných príspevkov na spolufinancovanie hlavnému prijímateľovi z Českej
republiky / Rakúskej spolkovej republiky zabezpečuje orgán zabezpečujúci úhradu národného
spolufinancovania v Českej republike / Rakúskej spolkovej republike.
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B.13.Platobná jednotka v Slovenskej republike je oprávnená ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní
po prijatí informácie o schválení mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu, zadať platobné príkazy
na úhradu prostriedkov EÚ z rozpočtových výdavkov (z výdavkového účtu) priamo na účet
hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky / Českej republiky / Rakúskej spolkovej republiky.
V prípade hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky (štátna rozpočtová organizácia)
platobná jednotka zabezpečí žiadosť o prevod prostriedkov EÚ rozpočtovým opatrením,
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov. Hlavný prijímateľ zo Slovenskej republiky / Českej
republiky / Rakúskej spolkovej republiky je na základe písomnej zmluvy s projektovým
partnerom zodpovedný za ďalší prevod prostriedkov EÚ svojim projektovým partnerom
(v prípade ich existencie).
Zároveň, v prípade hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky platobná jednotka zadá
platobné príkazy na úhradu prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtových výdavkov
(výdavkového účtu) na spolufinancovanie priamo na účet hlavného prijímateľa zo Slovenskej
republiky. V prípade hlavného prijímateľa zo Slovenskej republiky (štátna rozpočtová
organizácia) platobná jednotka zabezpečí žiadosť o prevod prostriedkov rozpočtovým
opatrením, prostredníctvom úpravy limitov výdavkov za prostriedky štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie. Hlavný prijímateľ zo Slovenskej republiky je na základe písomnej
zmluvy s projektovým partnerom zodpovedný za ďalší prevod prostriedkov štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie svojim projektovým partnerom zo Slovenskej republiky (v prípade ich
existencie).
V prípade, ak je viac projektových partnerov zo Slovenskej republiky a títo majú hlavného
prijímateľa z Českej republiky / Rakúskej spolkovej republiky dochádza k poskytnutiu
prostriedkov v zmysle zmluvy o spolufinancovaní (ak zmluva o poskytnutí NFP upravuje
len poskytnutie prostriedkov EÚ bez prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie),
resp. zmluvy o poskytnutí NFP (ak zmluva o poskytnutí NFP upravuje poskytnutie prostriedkov
EÚ a zároveň aj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie). Platobná jednotka zabezpečuje
prevod prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie hlavnému cezhraničnému
partnerovi a ten ich následne na základe písomných zmlúv s projektovými partnermi prevedie
ostatným partnerom zo Slovenskej republiky. O prevode finančných prostriedkov hlavnému
cezhraničnému partnerovi zo Slovenskej republiky platobná jednotka do 3 pracovných dní
informuje hlavného prijímateľa Českej republiky / Rakúskej spolkovej republiky a orgán
zabezpečujúci úhradu národného príspevku na spolufinancovanie v Českej
republike / Rakúskej spolkovej republike.
Prevod národných príspevkov na spolufinancovanie hlavnému prijímateľovi z Českej
republiky / Rakúskej spolkovej republiky / Maďarska zabezpečuje orgán zabezpečujúci úhradu
národného spolufinancovania v Českej republike / Rakúskej spolkovej republike.
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