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ZÁKON
zo 17. septembra 2014
o príspevku poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Veobecné ustanovenia
§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje právne vzahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014  2020,
postup a podmienky poskytovania príspevku, práva
a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnos orgánov tátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednos za poruenie podmienok poskytnutia príspevku.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na pomoc a podporu
poskytovanú pod¾a osobitných predpisov.1)
§2
Európske trukturálne a investièné fondy
(1) Európskymi trukturálnymi a investiènými fondmi,2) z ktorých je poskytovaný príspevok, sú Európsky
1

fond regionálneho rozvoja,3) Európsky sociálny fond,4)
Kohézny fond,5) Európsky námorný a rybársky fond6)
a Európsky po¾nohospodársky fond pre rozvoj vidieka.7)
(2) Pri poskytovaní príspevku je uplatòovaný princíp
partnerstva,8) princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp úèelnosti, princíp úèinnosti a zákaz konfliktu záujmov.
§3
Základné ustanovenia
(1) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) príspevkom finanèné prostriedky poskytované z európskych trukturálnych a investièných fondov a finanèné prostriedky poskytované zo tátneho rozpoètu urèené na financovanie spoloèných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je
poskytovaný vo forme nenávratného finanèného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy
o poskytnutí nenávratného finanèného príspevku
pod¾a § 25 (ïalej len zmluva) alebo rozhodnutia
pod¾a § 16 ods. 2,

) § 7 ods. 1 písm. a) zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1305/2013, pokia¾ ide o zdroje a ich rozde¾ovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady
(ES) è. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1307/2013, (EÚ) è. 1306/2013 a (EÚ) è. 1308/2013, pokia¾ ide
o ich uplatòovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
2
) Èl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoloèné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom po¾nohospodárskom fonde pre
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES) è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
3
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cie¾a Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1080/2006
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
4
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
5
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zruuje nariadenie
Rady (ES) è. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
6
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa
zruujú nariadenia Rady (ES) è. 2328/2003, (ES) è. 861/2006, (ES) è. 1198/2006 a (ES) è. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20. 5. 2014).
7
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013) v platnom znení.
8
) Èl. 5 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych
trukturálnych a investièných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014).
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b) projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá iadate¾ v iadosti o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku (ïalej len iados) a ktoré realizuje
prijímate¾ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím pod¾a § 16 ods. 2; projektom
je aj integrovaný projekt a kolektívna investícia,
c) integrovaným projektom súhrn aktivít, na ktoré sa
vzahuje poskytnutie príspevku z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré
predstavujú investície týkajúce sa súèasne viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzahuje poskytnutie
príspevku, ktoré predkladá iadate¾ v iadosti a ktoré realizuje prijímate¾ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím pod¾a § 16 ods. 2,
d) kolektívnou investíciou súhrn aktivít, na ktoré sa
vzahuje poskytnutie príspevku z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré
predstavujú investície týkajúce sa jedného alebo
viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá iadate¾ v iadosti
a ktoré realizuje prijímate¾ vdy spoloène s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím pod¾a
§ 16 ods. 2,
e) systémom riadenia a kontroly10) pravidlá, postupy
a èinnosti súvisiace s poskytovaním príspevku, financovaním príspevku a s výkonom vládneho auditu; systém riadenia a kontroly zahàòa systém riadenia, systém finanèného riadenia a postupy pre
výkon vládneho auditu,
f) systémom riadenia súhrn pravidiel, postupov a èinností, ktoré sa uplatòujú pri poskytovaní príspevku,
najmä pri vyhlasovaní výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy na predkladanie iadostí
(ïalej len výzva) a vyzvaní pod¾a tohto zákona, v konaní o iadosti, pri opravných prostriedkoch,
kontrole11) projektov, posudzovaní konfliktu záujmov, aplikácii postupov posudzovania saností,
zverejòovaní informácií a spracúvaní osobných údajov,
g) systémom finanèného riadenia súhrn pravidiel, postupov a èinností financovania príspevku, ktorý zahàòa finanèné plánovanie a rozpoètovanie, riadenie
a realizáciu toku finanèných prostriedkov, úètovanie, výkazníctvo a monitorovanie finanèných tokov,
certifikáciu a vysporiadanie finanèných vzahov voèi
Slovenskej republike a voèi Európskej komisii,
h) systémom ochrany finanèných záujmov Európskej
únie súhrn pravidiel, postupov a èinností zameraných na ochranu finanèných záujmov, najmä na zabezpeèenie efektívnosti, transparentnosti, hospodárnosti, úèinnosti a úèelnosti nakladania
s prostriedkami Európskej únie,
9
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i) platbou finanèný prevod príspevku alebo jeho èasti,
j) poh¾adávkou z príspevku poh¾adávka tátu v správe
poskytovate¾a na vrátenie príspevku alebo jeho èasti
na základe poskytovate¾om zisteného poruenia
veobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy
alebo rozhodnutia pod¾a § 16 ods. 2 zo strany prijímate¾a, partnera alebo uívate¾a,
k) poh¾adávkou z rozhodnutia poh¾adávka tátu z právoplatného rozhodnutia poskytovate¾a vydaného
pod¾a § 41 alebo poh¾adávka tátu z právoplatného
rozhodnutia prísluného orgánu12) vydávajúceho
rozhodnutie o poruení finanènej disciplíny (ïalej
len správa finanènej kontroly).
(2) Na úèely tohto zákona sa ïalej rozumie
a) spolupracujúcim orgánom auditujúci orgán pod¾a
osobitného predpisu13) okrem Ministerstva financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií), ktorý vykonáva úlohy pod¾a osobitného
predpisu14) v spolupráci s orgánom auditu,
b) prijímate¾om osoba od nadobudnutia úèinnosti
zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia pod¾a § 16
ods. 2, ktorej bola schválená iados v konaní pod¾a
tohto zákona,
c) partnerom osoba, ktorá sa spolupodie¾a na príprave
projektu so iadate¾om a na realizácii projektu s prijímate¾om pod¾a zmluvy alebo pod¾a písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímate¾om a partnerom alebo
ktorá sa spolupodie¾a na realizácii projektu s prijímate¾om pod¾a zmluvy alebo pod¾a písomnej zmluvy
uzavretej medzi prijímate¾om a partnerom; v rámci
programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Èeská republika, programu cezhraniènej
spolupráce Slovenská republika  Rakúsko a programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika
 Maïarsko je partnerom prijímate¾ a vzahy medzi
hlavným prijímate¾om15) a prijímate¾om upravuje
vdy osobitná zmluva. V rámci poskytovania príspevku z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka je partnerom osoba, ktorá sa spolupodie¾a na príprave projektu so iadate¾om a na
realizácii projektu pod¾a osobitného predpisu16)
s prijímate¾om pod¾a zmluvy alebo pod¾a písomnej
zmluvy uzavretej medzi prijímate¾om a partnerom
alebo ktorá sa spolupodie¾a na realizácii projektu
s prijímate¾om pod¾a zmluvy alebo pod¾a písomnej
zmluvy uzavretej medzi prijímate¾om a partnerom,
d) uívate¾om osoba, ktorej prijímate¾ alebo partner
poskytuje príspevok alebo jeho èas za podmienok
urèených vo výzve alebo vo vyzvaní pre národný projekt na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovate¾a a v súlade so zmluvou uzavre-

) Èl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 1305/2013.
) Èl. 72 a 74 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
11
) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov.
13
) § 2 ods. 2 písm. g) zákona è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14
) Èl. 127 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
15
) Èl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cie¾a Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
16
) Napríklad èl. 17, 24, 26 a 35 nariadenia (EÚ) è. 1305/2013.
10
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tou medzi prijímate¾om a uívate¾om alebo
partnerom a uívate¾om,
e) iadate¾om osoba, ktorá iada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia úèinnosti zmluvy alebo
právoplatnosti rozhodnutia pod¾a § 16 ods. 2,
f) poskytovate¾om riadiaci orgán alebo Pôdohospodárska platobná agentúra (ïalej len agentúra) pre
poskytovanie príspevku z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;17) poskytovate¾om môe by sprostredkovate¾ský orgán, ak ho tým
riadiaci orgán poverí,
g) cie¾ovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt.
Pôsobnos orgánov
§4
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda)
a) zabezpeèuje koordináciu poskytovania príspevku
tým, e urèuje
1. riadiaci orgán18) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,19)
2. na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovate¾ský
orgán,20)
3. platobnú jednotku okrem agentúry,21)
4. orgán auditu, ak nie je ustanovený v § 10 ods. 1,
b) schva¾uje
1. Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky
2014  2020 (ïalej len partnerská dohoda) pred
zaslaním Európskej komisii22) a jej zmeny,
2. operaèný program23) a program rozvoja vidieka24)
pred zaslaním Európskej komisii a ich zmeny,
3. systém riadenia, systém finanèného riadenia
a systém ochrany finanèných záujmov Európskej
únie,
c) plní ïalie úlohy v oblasti poskytovania príspevku.
17

)
)
19
)
20
)
21
)
22
)
23
)
24
)
25
)
26
)
18

27
28

29

)
)
)

30

)
)
32
)
31

33

)
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§5
Orgán zabezpeèujúci ochranu
finanèných záujmov Európskej únie
(1) Orgánom zabezpeèujúcim ochranu finanèných
záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky.25)
(2) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov Európskej únie koordinuje ochranu finanèných
záujmov Európskej únie vykonávanú subjektmi verejnej správy26) a spolupracuje s nimi. Na plnenie týchto
úloh:
a) koordinuje a usmeròuje èinnosti subjektov verejnej
správy,
b) zhromaïuje údaje o nezrovnalostiach27) od subjektov verejnej správy,
c) plní ïalie úlohy v oblasti ochrany finanèných záujmov Európskej únie.28)
(3) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov Európskej únie je koordinaèným útvarom pre boj
proti podvodom pod¾a osobitného predpisu,29) ktorý
a) poskytuje súèinnos pri administratívnom vyetrovaní,30)
b) oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii pod¾a
osobitných predpisov,31)
c) zabezpeèuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzahu
k Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ak ide
o podozrenia z podvodov a ïalích protiprávnych konaní pri poskytovaní príspevku.
(4) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov Európskej únie plní úlohy styèného miesta pod¾a
osobitného predpisu.32)
(5) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh33) oprávnený poadova od poskytovate¾a, platobnej jednotky,
certifikaèného orgánu, centrálneho koordinaèného orgánu, orgánu auditu, prijímate¾a, partnera, uívate¾a
a iných osôb súèinnos a tieto subjekty sú povinné poadovanú súèinnos poskytnú.

§ 7 zákona è. 543/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 123 ods. 1 a èl. 125 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
§ 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona è. 543/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 123 ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
§ 6 a 11 zákona è. 543/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 14 a 17 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Èl. 26 a 31 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Èl. 6 a 12 nariadenia (EÚ) è. 1305/2013.
§ 24 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
§ 3 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
Èl. 2 ods. 36 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov, èl. 325
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Èl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) è. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zruuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) è. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013).
Nariadenie (EÚ, Euratom) è. 883/2013.
Nariadenie (EÚ) è. 1303/2013.
Èl. 7 nariadenia Komisie (ES, Euratom) è. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúèených subjektov (Ú. v. EÚ
L 344, 20. 12. 2008).
Nariadenie (EÚ, Euratom) è. 883/2013.
Nariadenie (EÚ) è. 1302/2008.
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§6

§7

Centrálny koordinaèný orgán

Riadiaci orgán

(1) Centrálnym koordinaèným orgánom je Úrad vlády Slovenskej republiky.25)
(2) Centrálny koordinaèný orgán v súvislosti s realizáciou partnerskej dohody, operaèných programov
a programu rozvoja vidieka
a) plní úlohy pod¾a osobitného predpisu,34)
b) koordinuje a usmeròuje subjekty v oblasti systému
riadenia okrem osobitných èastí systému riadenia
Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka,
c) vypracúva systém riadenia a jeho zmeny okrem systému riadenia Európskeho po¾nohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka; súèasou systému riadenia
je vzor zmluvy,
d) zabezpeèuje tvorbu informaèného monitorovacieho
systému a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informaèného monitorovacieho systému okrem informaèného systému pre Európsky po¾nohospodársky
fond pre rozvoj vidieka a informaèného systému pre
operaèný program Interact,
e) zabezpeèuje informovanie a vypracovanie komunikaènej stratégie35) pre operaèný program okrem
programu rozvoja vidieka,
f) monitoruje a hodnotí výsledky implementácie európskych trukturálnych a investièných fondov,
g) zabezpeèuje prípravu stanovísk a pozícií Slovenskej
republiky k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdrnosti a koordinuje a zabezpeèuje prípravu legislatívnych, strategických a koncepèných dokumentov politiky
súdrnosti v Slovenskej republike,
h) zriaïuje Radu centrálneho koordinaèného orgánu;
jej postavenie, zloenie a úlohy upraví tatút vydaný
centrálnym koordinaèným orgánom,
i) monitoruje dodriavanie kritérií pre výkon kompetencií riadiaceho orgánu a prijíma potrebné opatrenia pod¾a osobitného predpisu,36)
j) plní ïalie úlohy v oblasti systému riadenia.
(3) Centrálny koordinaèný orgán je pri plnení svojich
úloh oprávnený poadova od poskytovate¾a, platobnej
jednotky, certifikaèného orgánu, orgánu auditu, orgánu zabezpeèujúceho ochranu finanèných záujmov Európskej únie a iných osôb súèinnos a tieto subjekty sú
povinné poadovanú súèinnos poskytnú; poskytnutie súèinnosti môe subjekt odmietnu, ak by tým bol
ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
34
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(1) Riadiacim orgánom je orgán tátnej správy alebo orgán územnej samosprávy urèený vládou na realizáciu operaèného programu okrem riadiaceho orgánu
ustanoveného osobitným predpisom.37)
(2) Riadiaci orgán plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.18)
(3) Riadiaci orgán môe písomne poveri sprostredkovate¾ský orgán vykonávaním èasti svojich úloh.38)
Riadiaci orgán môe písomnou zmluvou poveri sprostredkovate¾ský orgán riadením èasti operaèného programu po overení splnenia podmienok pod¾a osobitného
predpisu.39)
(4) Zodpovednos riadiaceho orgánu za realizáciu
operaèného programu nie je ustanovením odseku 3
dotknutá.40)
(5) Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.41) Zloenie monitorovacieho výboru upraví tatút monitorovacieho výboru. Riadiaci orgán môe zriadi pri monitorovacom výbore komisiu najmä na plnenie úloh pod¾a
§ 26. Riadiaci orgán na svojom webovom sídle zverejní
zoznam èlenov monitorovacieho výboru, zoznam komisií zriadených pri monitorovacom výbore a èlenov týchto komisií.
(6) Riadiaci orgán je oprávnený pozastavi platby pre
projekt alebo jeho èas, ak má podozrenie na
nedostatky42) v postupe prijímate¾a, partnera, uívate¾a alebo osoby, ktorá má k prijímate¾ovi, partnerovi alebo uívate¾ovi vzah dodávate¾a tovarov, prác alebo sluieb (ïalej len dodávate¾) pri realizácii projektu.
Riadiaci orgán je oprávnený zamietnu platbu alebo
upravi výku platby pre projekt alebo jeho èas, ak zistí nedostatky v postupe prijímate¾a, partnera, uívate¾a
alebo dodávate¾a pri realizácii projektu.
(7) Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený poadova od prijímate¾a, partnera, uívate¾a, dodávate¾a alebo iných osôb súèinnos a tieto subjekty sú
povinné poadovanú súèinnos poskytnú.
(8) Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka), je zodpovedný za koordináciu èinností pri uplatòovaní pravidiel poskytovania príspevku v rámci
miestneho rozvoja LEADER a miestneho rozvoja vedeného komunitou.43)
(9) Riadiaci orgán vypracuje plán, ktorý obsahuje èasový harmonogram a finanèný harmonogram poskyto-

) Èl. 123 ods. 8 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Zákon è. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
35
) Èl. 115 a 116 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
36
) Èl. 124 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
37
) § 3 ods. 1 zákona è. 543/2007 Z. z.
38
) Èl. 123 ods. 6 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
39
) Èl. 123 ods. 7 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
40
) Èl. 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
41
) Èl. 47 a 49 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
42
) Napríklad § 31 ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, èl. 2 body 36, 38 a 39 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
43
) Èl. 32 a 35 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.

Strana 2334

Zbierka zákonov è. 292/2014

vania finanèných prostriedkov urèených pre operaèný
program a plán napåòania cie¾ov operaèného programu.
§8
Sprostredkovate¾ský orgán
(1) Sprostredkovate¾ským orgánom je ministerstvo,
ostatný ústredný orgán tátnej správy, samosprávny
kraj, obec urèená na plnenie úloh sprostredkovate¾ského orgánu pod¾a osobitného predpisu44) alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady.
(2) Sprostredkovate¾ský orgán plní úlohy v súlade
s písomnou zmluvou uzavretou s riadiacim orgánom
alebo riadi èas operaèného programu v súlade s poverením pod¾a písomnej zmluvy uzavretej s riadiacim orgánom. Sprostredkovate¾ský orgán zodpovedá riadiacemu orgánu za èinnosti vykonávané pod¾a prvej vety.
(3) Na sprostredkovate¾ský orgán sa vzahujú práva
a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v dohodnutom rozsahu.
(4) Sprostredkovate¾ský orgán poverený riadením
èasti operaèného programu pod¾a osobitného predpisu,39) ktorému realizuje platbu platobná jednotka,
môe realizova platby prijímate¾ovi alebo partnerovi,
ak je partner úèastníkom zmluvného vzahu pod¾a § 25
ods. 3.
§9
Certifikaèný orgán
(1) Certifikaèným orgánom je ministerstvo financií45)
okrem certifikaèného orgánu pre Európsky po¾nohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
(2) Certifikaèný orgán
a) plní úlohy pod¾a osobitného predpisu,46)
b) koordinuje a usmeròuje subjekty v oblasti systému
finanèného riadenia,
c) vykonáva certifikaèné overovanie,
d) usmeròuje platobnú jednotku v oblasti úètovania
o skutoènostiach pod¾a § 38,
e) prijíma prostriedky Európskej únie47) na osobitné
úèty zriadené v tátnej pokladnici,
f) zabezpeèuje prevod prostriedkov Európskej únie
z prísluného osobitného úètu na príjmový úèet platobnej jednotky pod¾a osobitného predpisu48) a na
úèet prijímate¾a operaèného programu spadajúceho
do cie¾a Európska územná spolupráca49) v súlade
s § 31 a 32,
44

)
)
46
)
47
)
48
)
49
)
50
)
51
)

Èiastka 90

g) spolupracuje pri tvorbe informaèného monitorovacieho systému za oblas finanèného riadenia,
h) zabezpeèuje vrátenie prostriedkov Európskej únie
v prospech Európskej komisie,
i) plní ïalie úlohy v oblasti systému finanèného riadenia.
(3) Certifikaèný orgán je oprávnený pozastavi50)
platby pre operaèný program, projekt alebo ich èasti,
ak má podozrenie na nedostatky v postupe riadiaceho
orgánu alebo platobnej jednotky pri realizácii projektu.
Certifikaèný orgán je oprávnený zamietnu platbu alebo upravi výku platby pre operaèný program, projekt
alebo ich èasti, ak zistí nedostatky v postupe riadiaceho orgánu alebo platobnej jednotky pri realizácii projektu.
§ 10
Orgán auditu
(1) Orgánom auditu je ministerstvo financií45) okrem
orgánu auditu urèeného vládou a orgánu auditu pre
Európsky po¾nohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
(2) Orgán auditu
a) plní úlohy pod¾a osobitného predpisu,14)
b) koordinuje a usmeròuje spolupracujúce orgány pri
vykonávaní úloh pod¾a osobitného predpisu,14)
c) vykonáva doh¾ad nad èinnosou spolupracujúcich
orgánov,
d) riadi vypracovanie plánov auditov orgánu auditu
a spolupracujúcich orgánov,
e) overuje úèty a roèný súhrn koneèných audítorských
správ a kontrol pod¾a osobitného predpisu,51)
f) vypracováva nezávislý posudok v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými tandardmi, ktorý
predkladá Európskej komisii v termíne pod¾a osobitného predpisu,51)
g) plní ïalie úlohy v oblasti vládneho auditu.
(3) Orgán auditu pri plnení úloh postupuje pod¾a
osobitného predpisu.52)
(4) Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený
poadova od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky,
certifikaèného orgánu, centrálneho koordinaèného orgánu, orgánu zabezpeèujúceho ochranu finanèných
záujmov Európskej únie, prijímate¾a, partnera, uívate¾a, dodávate¾a alebo iných osôb súèinnos a tieto subjekty sú povinné poadovanú súèinnos poskytnú.
§ 11
Platobná jednotka
(1) Platobnou jednotkou je ústredný orgán tátnej

Èl. 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) è. 1301/2013.
§ 3 písm. f) zákona è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 126 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
§ 2 písm. e) zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 323/2007 Z. z.
§ 7 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z.
Èl. 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1299/2013.
Èl. 132 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Èl. 59 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) è. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpoètových pravidlách, ktoré sa vzahujú na veobecný rozpoèet Únie, a zruení nariadenia Rady (ES, Euratom) è. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012).
52
) Zákon è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
45
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správy urèený vládou alebo agentúra21) pre operaèný
program financovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
(2) Ak tento zákon neustanovuje v § 8 ods. 4 alebo
v § 9 ods. 2 písm. f) inak, platobná jednotka realizuje
platbu prijímate¾ovi a plní ïalie úlohy pod¾a tohto zákona; platobná jednotka môe realizova platbu partnerovi v súlade so zmluvou, ak je partner úèastníkom
zmluvného vzahu pod¾a § 25 ods. 3.

a rozvoja vidieka.57) Ustanovenia § 16 a 25 sa pouijú
primerane. Rozhodnutie o schválení stratégie vo výroku obsahuje aj udelenie tatútu miestnej akènej skupiny, ktorý je udelený na základe návrhu ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uvedeného v hodnotiacej správe pod¾a § 18 ods. 6.
(3) Miestna akèná skupina plní úlohy pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu.58)
§ 14

§ 12
Orgán finanèného riadenia
Európskeho po¾nohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka
Orgánom finanèného riadenia Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na úèely tohto
zákona je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,53) ktoré
a) tvorí a koordinuje systém finanèného riadenia Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
b) metodicky usmeròuje subjekty zapojené do implementácie programu rozvoja vidieka v oblasti finanèného riadenia Európskeho po¾nohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka,
c) prijíma a vedie prostriedky Európskej únie v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných úètoch zriadených v tátnej pokladnici,
d) zabezpeèuje prevod prostriedkov Európskej únie na
úèty agentúry,
e) vypracováva plány financovania a vykonávanie dozoru nad finanènými tokmi týkajúcimi sa prostriedkov programu rozvoja vidieka,
f) pozastavuje poskytovanie príspevku, ak zistí nedostatky v postupe agentúry a prijímate¾a pri poskytovaní príspevku týkajúce sa prostriedkov programu
rozvoja vidieka.
§ 13
Miestna akèná skupina
(1) Miestna akèná skupina54) je právnickou osobou
pod¾a osobitného predpisu,55) ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou56) (ïalej
len stratégia) a udelený tatút miestnej akènej skupiny.
(2) O schválení stratégie a udelení tatútu miestnej
akènej skupiny rozhoduje agentúra na základe hodnotiacej správy pod¾a § 18 ods. 6, ktorú vypracuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na návrh
výboru zriadeného ministerstvom pôdohospodárstva
53
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Národná sie rozvoja vidieka
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
urèí právnickú osobu, ktorá vykonáva úlohy národnej
siete rozvoja vidieka samostatne alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má schválený tatút regionálnej antény.
(2) O udelení tatútu regionálnej antény osobe rozhoduje agentúra. Ustanovenia § 16 a 25 sa pouijú
primerane. Rozhodnutie o schválení vo výroku obsahuje aj udelenie tatútu regionálnej antény.
(3) Národná sie rozvoja vidieka plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.59)
§ 15
Orgány v oblasti územného rozvoja
(1) Riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
a) koordinuje a metodicky usmeròuje prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej
stratégie60) a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti,61) prostredníctvom ktorých sa realizuje
integrovaná územná investícia pod¾a osobitného
predpisu,60)
b) zriaïuje v súlade s princípom partnerstva8) radu
partnerstva pre kadú regionálnu integrovanú
územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu
mestskej oblasti alebo spoloènú radu partnerstva
pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti,
c) schva¾uje stratégie na základe stanoviska rady partnerstva z h¾adiska ich súladu s operaèným programom.
(2) Postavenie, zloenie a úlohy rady partnerstva
pod¾a odseku 1 písm. b) upraví tatút vydaný ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Rada partnerstva sa spolupodie¾a na príprave, schva¾ovaní a implementácii stratégií.
(3) Samosprávny kraj zabezpeèuje prípravu a imple-

) § 9 zákona è. 575/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 3 zákona è. 543/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
54
) Èl. 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
55
) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
56
) Èl. 33 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
57
) Èl. 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
58
) Èl. 34 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
59
) Èl. 54 nariadenia (EÚ) è. 1305/2013.
60
) Èl. 36 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
61
) Èl. 7 nariadenia (EÚ) è. 1301/2013.

Strana 2336

Zbierka zákonov è. 292/2014

mentáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie
v súlade s princípom partnerstva.
(4) Obec v sídle kraja zabezpeèuje prípravu a implementáciu integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva.
(5) Samosprávny kraj a obec v sídle kraja môu zabezpeèi spoloènú prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej
územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva.
Postup pri poskytovaní príspevku
§ 16
Veobecné ustanovenia
(1) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej
zmluvy uzavretej so iadate¾om, ktorého iados bola
schválená v konaní pod¾a tohto zákona.
(2) Ak je prijímate¾ a poskytovate¾ tá istá osoba, príspevok sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení iadosti, ktoré vydáva poskytovate¾; zmluva sa
v tomto prípade neuzatvára. Na náleitosti rozhodnutia
o schválení iadosti sa vzahuje § 19 ods. 10 a 12. Rozhodnutie o schválení iadosti obsahuje práva a povinnosti prijímate¾a a poskytovate¾a pri realizácii projektu.
(3) Príspevok sa poskytuje do výky finanèných prostriedkov urèených na vyèerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach pod¾a tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje v § 21 inak.
(4) Na poskytovanie príspevku okrem postupu pri
poruení pravidiel a postupov verejného obstarávania
pod¾a § 41 sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní62) okrem ustanovení § 15, § 24, § 25, § 27,
§ 47 ods. 6 a § 52 veobecného predpisu o správnom konaní.
(5) Príspevok, ktorým môe by poskytnutá tátna
pomoc, mono poskytnú, len ak sú splnené pravidlá
v oblasti tátnej pomoci.
§ 17
Výzva
(1) iados podáva iadate¾ poskytovate¾ovi na základe vyhlásenej výzvy. Poskytovate¾ vyhlási výzvu zverejnením na svojom webovom sídle.
(2) Výzva obsahuje formálne náleitosti, ktorými sú
a) názov poskytovate¾a, ktorý výzvu vyhlasuje,
b) dátum vyhlásenia výzvy,
c) dátum uzavretia výzvy alebo skutoènos, na ktorej
základe sa výzva uzavrie,
d) kontaktné údaje poskytovate¾a a spôsob komunikácie s poskytovate¾om,
62
63
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e) èasový harmonogram konania o iadosti vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o iadosti,
f) indikatívna výka finanèných prostriedkov urèených na vyèerpanie vo výzve,
g) miesto podania iadosti,
h) ïalie formálne náleitosti.
(3) Výzva obsahuje podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú
a) oprávnenos iadate¾a,
b) oprávnenos aktivít realizácie projektu,
c) oprávnenos výdavkov realizácie projektu,
d) oprávnenos miesta realizácie projektu,
e) kritériá pre výber projektov,
f) spôsob financovania,
g) splnenie podmienok ustanovených v osobitných
predpisoch.63)
(4) Výzva môe obsahova podmienky poskytovania
príspevku, ktorými sú
a) oprávnenos partnera, ak sa partner spolupodie¾a
na príprave projektu a na realizácii projektu alebo
ak sa spolupodie¾a na realizácii projektu,
b) oprávnenos cie¾ovej skupiny, ak sa projekt realizuje
v prospech cie¾ovej skupiny,
c) oprávnenos uívate¾a, ak mu prijímate¾ poskytuje
finanèné prostriedky,
d) ïalie podmienky poskytnutia príspevku.
(5) Výzva môe obsahova prílohy.
(6) Poskytovate¾ môe výzvu zmeni, ak nie je v odseku 7 ustanovené inak, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku;
poskytovate¾ tak môe spravi do uzavretia výzvy. Ak
poskytovate¾ zmení výzvu s urèeným dátumom uzavretia, dåku trvania výzvy primerane predåi. Informáciu
o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovate¾ na svojom webovom sídle. Poskytovate¾
umoní iadate¾ovi doplni alebo zmeni iados podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy,
ktorou môe by skôr podaná iados dotknutá; poskytovate¾ písomne informuje iadate¾a a urèí primeranú
lehotu na doplnenie alebo zmenu iadosti.
(7) Poskytovate¾ môe po zverejnení výzvy zmeni formálne náleitosti výzvy. Informáciu o zmene formálnych náleitostí a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní
poskytovate¾ na svojom webovom sídle.
(8) Poskytovate¾ výzvu zruí, ak dôjde k podstatnej
zmene podmienok poskytnutia príspevku alebo ak
z objektívnych dôvodov nie je moné financova projekty na základe výzvy. Poskytovate¾ môe výzvu s urèeným dátumom uzavretia zrui do vydania prvého rozhodnutia o iadosti podanej na základe výzvy; iados
podanú do dátumu zruenia výzvy poskytovate¾ vráti
iadate¾ovi. Poskytovate¾ môe výzvu s uzavretím na
základe skutoènosti zrui dovtedy, kým nenastala
uvedená skutoènos; poskytovate¾ predloenú iados
iadate¾ovi vráti alebo o iadosti rozhodne. Informáciu

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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o zruení výzvy a zdôvodnenie jej zruenia zverejní poskytovate¾ na svojom webovom sídle.
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(4) iados musí by predloená riadne, vèas a vo forme urèenej poskytovate¾om vo výzve.

(1) Pred vyhlásením výzvy môe poskytovate¾ vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov. Poskytovate¾ vyhlási výzvu na predkladanie projektových
zámerov zverejnením na svojom webovom sídle.

(5) Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti iadosti alebo jej príloh, poskytovate¾ oznámi tieto
pochybnosti iadate¾ovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovate¾ urèí iadate¾ovi primeranú lehotu na
vyjadrenie, ktorá nesmie by kratia ako pä pracovných dní od doruèenia oznámenia poskytovate¾a a pouèí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodraním urèenej lehoty.

(2) Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch poadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktorý iadate¾ navrhuje na realizáciu v prípade schválenia
iadosti.

(6) Poskytovate¾ v konaní o iadosti
a) zisuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku,
b) prihliada pod¾a odseku 8 na výsledok hodnotiacej
správy, ak postupoval pod¾a § 18 a urèil takúto podmienku poskytnutia príspevku vo výzve.

(3) Z projektového zámeru musí by zrejmé najmä kto
predkladá projektový zámer, na realizáciu akého projektu má by príspevok poskytnutý, kto bude realizova
projekt a aké ciele budú realizáciou projektu dosiahnuté.

(7) Poskytovate¾ koná o iadosti pod¾a podmienok
poskytnutia príspevku urèených vo výzve platných ku
dòu uzavretia výzvy alebo ku dòu predloenia iadosti,
ak sa vzh¾adom na priebený charakter výzvy koná
o iadosti pred jej uzavretím.

(4) Vo výzve na predkladanie projektového zámeru
poskytovate¾ vymedzí rozsah informácií potrebných na
posúdenie projektového zámeru a podmienky, ktorých
splnenie musí iadate¾ preukáza. Na obsah výzvy na
predkladanie projektových zámerov sa primerane vzahujú ustanovenia § 17 ods. 2 a 5.

(8) Poskytovate¾ rozhodne o schválení iadosti, ktorá
splnila podmienky poskytnutia príspevku a pod¾a hodnotiacej správy projektový zámer splnil podmienky urèené vo výzve na predkladanie projektových zámerov,
ak poskytovate¾ urèil takúto podmienku poskytnutia
príspevku vo výzve. Ak má poskytovate¾ po postupe
pod¾a predchádzajúcej vety dostatok finanèných prostriedkov urèených vo výzve, môe rozhodnú o schválení iadosti, ktorá splnila podmienky poskytnutia príspevku bez oh¾adu na hodnotiacu správu.

§ 18
Projektový zámer

(5) Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti projektového zámeru alebo jeho príloh, poskytovate¾ tieto pochybnosti oznámi iadate¾ovi a vyzve ho,
aby sa k nim vyjadril; poskytovate¾ urèí primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie by kratia ako pä
pracovných dní od doruèenia oznámenia poskytovate¾a. Poskytovate¾ po predloení projektového zámeru
hodnotením zisuje, èi projektový zámer spåòa podmienky urèené vo výzve na predkladanie projektového
zámeru.
(6) Po zhodnotení projektového zámeru poskytovate¾
vypracuje hodnotiacu správu o projektovom zámere,
ktorá obsahuje informáciu o tom, èi projektový zámer
spåòa alebo nespåòa podmienky urèené vo výzve na
predkladanie projektového zámeru.
(7) Hodnotiaca správa môe obsahova aj odporúèania pre zapojenie partnera, uívate¾a alebo iných osôb
do prípravy a realizácie projektu alebo ïalie odporúèania týkajúce sa prípravy a realizácie projektu.
(8) Poskytovate¾ doruèí hodnotiacu správu iadate¾ovi. Ak poskytovate¾ urèí hodnotiacu správu ako ïaliu
podmienku poskytnutia príspevku vo výzve pod¾a § 17
ods. 4, hodnotiaca správa je prílohou k iadosti.
§ 19
Konanie o iadosti
(1) Úèastníkom konania o iadosti je iadate¾.
(2) Konanie o iadosti sa zaèína doruèením iadosti
poskytovate¾ovi na základe vyhlásenej výzvy.
(3) iadate¾ môe poda iados poskytovate¾ovi od
vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak poskytovate¾
neurèí vo výzve inú lehotu na predkladanie iadostí.

(9) Poskytovate¾ rozhodne o neschválení iadosti, ak
a) iadate¾ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia
príspevku alebo
b) nie je moné iados schváli z dôvodu nedostatku finanèných prostriedkov urèených vo výzve.
(10) Písomné rozhodnutie o iadosti obsahuje výrok,
odôvodnenie a pouèenie o opravnom prostriedku. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia
a oznaèenie iadosti, ktorá bola predmetom konania.
Rozhodnutie musí ma odtlaèok úradnej peèiatky
a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
(11) Písomné rozhodnutie o schválení iadosti obsahuje vo výroku výku schváleného príspevku. Písomné
rozhodnutie o schválení iadosti môe vo výroku rozhodnutia obsahova podmienky, ktorých splnenie
musí iadate¾ preukáza pred uzatvorením zmluvy vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobi.
(12) Pouèenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj,
èi mono proti rozhodnutiu o iadosti poda opravný
prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde mono
opravný prostriedok poda. Pouèenie o opravnom prostriedku obsahuje aj údaj, e rozhodnutie o iadosti
mono preskúma súdom.
§ 20
Zastavenie konania
(1) Poskytovate¾ konanie zastaví, ak
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a) iadate¾ vzal spä iados pred vydaním rozhodnutia,
b) iadate¾ zomrel, bol vyhlásený za màtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu,
c) iadate¾ nepredloil iados riadne, vèas a vo forme
urèenej poskytovate¾om,
d) sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti iadosti
a iadate¾ tieto pochybnosti neodstránil v urèenej lehote,
e) tak ustanovuje tento zákon.
(2) Rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odseku 1
písm. b) sa nedoruèuje; toto rozhodnutie sa vyznaèí
a zaloí v spise.
(3) Na náleitosti rozhodnutia o zastavení konania sa
vzahuje § 19 ods. 10 a 12 primerane.
§ 21
Konanie o zmene rozhodnutia
o neschválení iadosti
(1) Poskytovate¾ môe z vlastného podnetu zmeni
právoplatné rozhodnutie o neschválení iadosti a rozhodnú o schválení iadosti, ak
a) iados nebolo moné schváli z dôvodu nedostatku
finanèných prostriedkov urèených na vyèerpanie vo
výzve,
b) poskytovate¾ disponuje dostatoènými finanènými
prostriedkami urèenými na zabezpeèenie financovania projektu, ktorý je predmetom iadosti,
c) iadate¾ preukázate¾ne spåòa podmienky poskytovania príspevku urèené vo výzve a
d) iadate¾ so zmenou rozhodnutia súhlasí.
(2) Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení iadosti sa zaèína z vlastného podnetu poskytovate¾a;
o tejto skutoènosti poskytovate¾ písomne informuje
iadate¾a.
(3) Pred zmenou rozhodnutia o neschválení iadosti
poskytovate¾, ak je to potrebné na úèel overenia skutoèností pod¾a odseku 1 písm. c) a d), poiada iadate¾a
o ich preukázanie, urèí iadate¾ovi primeranú lehotu
a pouèí ho o zastavení konania, ak nepreukáe skutoènosti pod¾a odseku 1 písm. c), nesúhlasí so zmenou
rozhodnutia alebo nedodrí urèenú lehotu.
(4) Poskytovate¾ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení iadosti viazaný dodraním poradia iadostí urèeného na základe aplikácie kritérií pre
výber projektov v konaní o iadosti, prièom najprv koná
o iadosti, ktorá dosiahla najvyie umiestnenie spomedzi iadostí, ktoré nebolo moné schváli z dôvodu
nedostatku finanèných prostriedkov urèených vo výzve.
(5) Poskytovate¾ rozhodne o zmene právoplatného
rozhodnutia o nechválení iadosti na rozhodnutie
o schválení iadosti, ak sú splnené podmienky pod¾a
odseku 1, inak konanie zastaví.
(6) Na náleitosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia
o neschválení iadosti sa vzahuje § 19 ods. 10 a 12.
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§ 22
Odvolanie
(1) Proti rozhodnutiu pod¾a tohto zákona mono
poda odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa iadate¾ písomne u poskytovate¾a práva na odvolanie nevzdal.
(2) Odvolanie môe poda iadate¾ písomne u poskytovate¾a, ktorý rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných dní odo dòa doruèenia rozhodnutia.
(3) Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, a dôvody
odvolania môe iadate¾ rozíri len do uplynutia lehoty
na podanie odvolania.
(4) Ak iadate¾ v dôsledku nesprávneho pouèenia alebo preto, e nebol pouèený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, e ho podal vèas, ak
tak urobil najneskôr do jedného mesiaca odo dòa doruèenia odvolaním napadnutého rozhodnutia.
(5) Odvolanie obsahuje
a) oznaèenie iadate¾a,
b) oznaèenie poskytovate¾a, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
c) oznaèenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie
smeruje,
d) akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
e) èo odvolaním iadate¾ navrhuje,
f) dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
(6) Ak iadate¾ vezme odvolanie spä, nemôe poda
v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o spävzatí
odvolania musí by podané písomne poskytovate¾ovi.
Ak dôjde k spävzatiu odvolania do rozhodnutia o odvolaní, poskytovate¾ konanie o odvolaní zastaví.
(7) Odvolanie nie je prípustné proti
a) rozhodnutiu o neschválení iadosti, ktoré bolo vydané z dôvodu nedostatku finanèných prostriedkov urèených na vyèerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach
pod¾a tohto zákona,
b) rozhodnutiu o zastavení konania,
c) rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o neschválení iadosti,
d) rozhodnutiu o odvolaní tatutárneho orgánu poskytovate¾a alebo riadiaceho orgánu pod¾a § 23 ods. 5,
e) rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(8) Poskytovate¾ odvolanie písomne odmietne, ak
a) nie je podané oprávnenou osobou,
b) sa iadate¾ práva na odvolanie vzdal,
c) je podané po urèenej lehote, ak odsek 4 neustanovuje inak,
d) je podané po spävzatí,
e) nie je podané písomne,
f) neobsahuje náleitosti pod¾a odseku 5 písm. d) a f),
g) smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia,
h) je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
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§ 23
Odvolacie konanie
(1) Poskytovate¾ môe rozhodnú o odvolaní, ak mu
v plnom rozsahu vyhovie.
(2) Ak poskytovate¾ v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu, predloí odvolanie na rozhodnutie o odvolaní
tatutárnemu orgánu poskytovate¾a, ktorý, ak sú na to
dôvody, rozhodnutie zmení, inak rozhodnutie potvrdí.
(3) Rozhodnutie o odvolaní musí by vydané do 30
pracovných dní od predloenia odvolania tatutárnemu orgánu, vo zvlá zloitých prípadoch najneskôr do
60 pracovných dní; o tejto skutoènosti poskytovate¾
upovedomí iadate¾a s uvedením dôvodov.
(4) tatutárny orgán poskytovate¾a rozhoduje na návrh osobitnej komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie.
(5) Ak poskytovate¾, ktorým je agentúra, o odvolaní
pod¾a odseku 3 nerozhodne, rozhoduje o odvolaní riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka.
(6) Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnos
doruèením iadate¾ovi.
§ 24
Preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania
(1) Rozhodnutie pod¾a tohto zákona, ktoré je právoplatné, môe tatutárny orgán poskytovate¾a z vlastného podnetu alebo podnetu iadate¾a preskúma mimo
odvolacieho konania.
(2) Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva poskytovate¾ovi, ktorý toto
rozhodnutie vydal. Podnet nemono poda voèi rozhodnutiu vydanom v odvolacom konaní.
(3) Rozhodnutie o schválení iadosti môe by preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení mimo odvolacieho konania alebo
rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania musí by zaèaté najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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(6) Ak sa preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania zaèalo na podnet iadate¾a, tatutárny orgán poskytovate¾a písomne informuje o výsledku preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania
iadate¾a.
(7) tatutárny orgán poskytovate¾a je povinný rozhodnú mimo odvolacieho konania do 60 pracovných
dní od zaèatia konania z vlastného podnetu alebo od
uznania opodstatnenosti podnetu; vo zvlá zloitých
prípadoch rozhodne najneskôr do 90 pracovných dní;
o tejto skutoènosti upovedomí iadate¾a s uvedením
dôvodov.
(8) Pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho
konania vychádza tatutárny orgán poskytovate¾a
z právneho stavu a skutkových okolností v èase vydania rozhodnutia. tatutárny orgán poskytovate¾a nemôe rozhodnutie zmeni, ak sa po jeho vydaní dodatoène zmenia rozhodujúce skutkové okolnosti,
z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádza.
§ 25
Zmluva
(1) Príspevok sa poskytuje prijímate¾ovi na základe
a v súlade so zmluvou uzavretou pod¾a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2) Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká
nadobudnutím úèinnosti zmluvy alebo nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia, ak je prijímate¾ a poskytovate¾ tá istá osoba. Poskytnutie príspevku na základe
zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých
v zmluve.
(3) Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímate¾a
a poskytovate¾a pri realizácii projektu. Ak je úèastníkom zmluvného vzahu partner, zmluva upravuje aj
práva a povinnosti partnera.
(4) iadate¾ je povinný poskytnú pred uzavretím
zmluvy poskytovate¾ovi súèinnos v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy.
(5) Poskytovate¾ zale písomný návrh na uzavretie
zmluvy a urèí lehotu na prijatie návrhu iadate¾ovi,
a) ktorému rozhodnutie o schválení iadosti nadobudlo právoplatnos,
b) ktorý splnil podmienky urèené vo výroku rozhodnutia pod¾a § 19 ods. 11, ak boli podmienky vo výroku
rozhodnutia urèené, a
c) ktorý poskytol potrebnú súèinnos.

(4) Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa zaèína doruèením oznámenia tatutárneho orgánu poskytovate¾a o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu
iadate¾ovi alebo doruèením oznámenia tatutárneho
orgánu poskytovate¾a o uznaní opodstatnenosti podnetu iadate¾a na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania iadate¾ovi.

(6) Návrh na uzavretie zmluvy zaniká dòom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie zmluvy urèená na jeho prijatie, alebo doruèením písomného prejavu iadate¾a o odmietnutí návrhu na uzavretie
zmluvy poskytovate¾ovi.

(5) Ak sa v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo
odvolacieho konania zistí, e preskúmavané rozhodnutie bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, tatutárny
orgán poskytovate¾a rozhodnutie zmení, inak konanie
zastaví.

(8) V zmluve mono dohodnú zmluvnú pokutu za
poruenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa

(7) Poskytovate¾ je oprávnený od zmluvy odstúpi
alebo zmluvu vypoveda za podmienok dohodnutých
v zmluve alebo ak tak ustanovuje tento zákon.
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a) neukladá sankcia pod¾a osobitného predpisu,64)
b) nevykoná finanèná oprava pod¾a § 40 alebo
c) neuplatòuje postup pod¾a § 41 alebo § 45.
Osobitné postupy poskytovania príspevku
§ 26
Národné projekty
(1) Finanèné prostriedky alebo ich èas urèené pre
operaèný program mono poui na realizáciu národného projektu. Národným projektom je projekt, ktorý
realizuje na návrh poskytovate¾a prijímate¾
a) urèený v operaènom programe,
b) ktorého kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov,65)
c) schválený monitorovacím výborom alebo
d) schválený komisiou pod¾a § 7 ods. 5.
(2) Monitorovací výbor alebo komisia pod¾a § 7 ods. 5
schva¾uje pred vyzvaním pod¾a odseku 3 na návrh poskytovate¾a samostatne alebo ako súèas zoznamu národných projektov zámer národného projektu pre prijímate¾a pod¾a odseku 1 a ak ide o prijímate¾a pod¾a
odseku 1 písm. c) a d), spolu so zámerom národného
projektu schva¾uje prijímate¾a. Návrh poskytovate¾a
okrem zámeru národného projektu musí obsahova
odôvodnenie vyuitia národného projektu a odôvodnenie vylúèenia výberu projektu prostredníctvom výzvy.
(3) Poskytovate¾ vyzve budúceho iadate¾a písomne
alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloenie národného projektu. Ak poskytovate¾
vyzve budúceho iadate¾a písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle. Na vyzvanie
pod¾a predchádzajúcej vety sa primerane vzahuje § 17
ods. 2 a ods. 5 a 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.
(4) Pri príprave národného projektu môe poskytovate¾ usmeròova budúceho iadate¾a; budúci iadate¾ je
povinný tieto usmernenia dodriava.
(5) Konanie o národnom projekte sa zaèína doruèením iadosti poskytovate¾ovi.
(6) Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti iadosti alebo jej príloh, oznámi poskytovate¾ tieto
pochybnosti iadate¾ovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovate¾ urèí iadate¾ovi primeranú lehotu na
vyjadrenie a pouèí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodraním urèenej lehoty.
(7) Poskytovate¾ overí, èi navrhovaný národný projekt spåòa podmienky poskytnutia príspevku; splnenie
kritérií pre výber národných projektov overí prostredníctvom najmenej dvoch nezávislých osôb, ktoré spåòa64

Èiastka 90

jú odborné predpoklady na posúdenie navrhovaného
projektu.
(8) Ak národný projekt spåòa podmienky poskytnutia
príspevku, poskytovate¾ rozhodne o schválení iadosti;
na náleitosti rozhodnutia o schválení sa vzahuje § 19
ods. 10 a 12.
(9) Ak národný projekt nespåòa podmienky poskytnutia príspevku, poskytovate¾ rozhodne o neschválení
iadosti; na náleitosti rozhodnutia o neschválení iadosti sa primerane pouijú ustanovenia § 19 ods. 10
a 12.
§ 27
Ve¾ké projekty
(1) Riadiaci orgán vyzve budúceho iadate¾a písomne
alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloenie ve¾kého projektu.66) Ak poskytovate¾
vyzve budúceho iadate¾a písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle. Na vyzvanie
pod¾a predchádzajúcej vety sa primerane vzahuje § 17
ods. 2 a ods. 5 a 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.
(2) Pri príprave ve¾kého projektu môe riadiaci orgán
usmeròova budúceho iadate¾a; budúci iadate¾ je povinný tieto usmernenia dodriava.
(3) iados o poskytnutie príspevku pre ve¾ký projekt
obsahuje najmä náleitosti pod¾a osobitného predpisu.67)
(4) Riadiaci orgán overí, èi navrhovaný ve¾ký projekt
spåòa podmienky poskytnutia príspevku urèené vo vyzvaní.
(5) Ak ve¾ký projekt nespåòa podmienky poskytnutia
príspevku urèené vo vyzvaní, riadiaci orgán rozhodne
o neschválení iadosti; na náleitosti rozhodnutia o neschválení iadosti sa primerane pouijú ustanovenia
§ 19 ods. 10 a 12.
(6) Ak ve¾ký projekt spåòa podmienky poskytnutia
príspevku urèené vo vyzvaní, riadiaci orgán predloí
iados na schválenie Európskej komisii pod¾a osobitného predpisu68) a informuje iadate¾a o schválení alebo neschválení poskytnutia príspevku.
(7) Ak je príspevok schválený pod¾a odseku 6, riadiaci orgán uzavrie so iadate¾om zmluvu.
(8) Riadiaci orgán môe uzavrie zmluvu so iadate¾om po predloení iadosti na schválenie Európskej komisii pred jeho schválením pod¾a odseku 6. Ak bola
uzavretá zmluva pod¾a predchádzajúcej vety a príspevok nebol schválený pod¾a odseku 6, riadiaci orgán je
povinný zmluvu vypoveda alebo od zmluvy odstúpi.69)

) Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 453/2003 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 575/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 125/2006 Z. z.
o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
66
) Èl. 100 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
67
) Èl. 101 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
68
) Èl. 102 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
69
) Èl. 102 ods. 6 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
65
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§ 28
Technická pomoc
(1) Riadiaci orgán vyzve budúceho iadate¾a písomne
alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloenie projektu technickej pomoci. Ak poskytovate¾ vyzve budúceho iadate¾a písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle.
(2) Konanie o iadosti na projekty technickej pomoci
sa zaèína doruèením iadosti riadiacemu orgánu na základe vyzvania riadiaceho orgánu.
(3) Pri príprave projektu technickej pomoci môe riadiaci orgán usmeròova budúceho iadate¾a; budúci
iadate¾ je povinný tieto usmernenia dodriava.
(4) Riadiaci orgán v konaní o iadosti zisuje splnenie
podmienok poskytnutia príspevku uvedených vo vyzvaní. Na vyzvanie pod¾a predchádzajúcej vety sa primerane vzahuje § 17 ods. 2 a ods. 5 a 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzahuje § 17 ods. 3 a 4
rovnako.
§ 29
Technická pomoc
z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka
(1) Riadiacim orgánom technickej pomoci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(2) Technická pomoc Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa poskytuje pre zabezpeèenie riadenia, implementácie, monitorovania, hodnotenia, kontroly a auditu programu rozvoja vidieka
pod¾a dlhodobého plánu a krátkodobého plánu èerpania finanèných prostriedkov, ktoré zostavuje riadiaci
orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(3) Prijímate¾om technickej pomoci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je
a) ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
b) agentúra,
c) právnická osoba, ktorá plní úlohy národnej siete
rozvoja vidieka.
(4) Na projekty technickej pomoci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vzahuje
§ 28.
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o iadosti miestna akèná skupina po posúdení iadosti
v rámci miestneho rozvoja LEADER postúpi iados
agentúre na ïalie konanie a rozhodnutie.
(3) Výzvu pre miestny rozvoj vedený komunitou70) vyhlásenú miestnou akènou skupinou, jej zmenu a zruenie zverejòuje na svojom webovom sídle riadiaci orgán. Miestna akèná skupina po posúdení iadosti
v rámci miestneho rozvoja vedeného komunitou postúpi iados riadiacemu orgánu na ïalie konanie a rozhodnutie.
§ 31
Operaèný program Interact
(1) Prostriedky z rozpoètov èlenských tátov Európskej únie vrátane prostriedkov tátneho rozpoètu
a prostriedky z rozpoètov iných ako èlenských tátov
Európskej únie urèené na financovanie operaèného
programu Interact71) sa vedú na osobitnom úète ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej únie prevedené certifikaèným orgánom na úèet
prijímate¾a.
(2) Výnosy z prostriedkov tátneho rozpoètu urèených na financovanie operaèného programu Interact
sú príjmom prijímate¾a.
(3) Prostriedky z rozpoètov èlenských tátov Európskej únie vrátane prostriedkov tátneho rozpoètu
a prostriedky z rozpoètov iných ako èlenských tátov
Európskej únie urèené na financovanie operaèného
programu Interact sa v prípade ich vrátenia vedú na
osobitnom úète ministerstva financií; na tento osobitný úèet sa odvádza aj odvod za poruenie finanènej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami z rozpoètov èlenských tátov Európskej únie okrem prostriedkov
tátneho rozpoètu a prostriedkami z rozpoètov iných
ako èlenských tátov Európskej únie urèenými na financovanie operaèného programu Interact.
(4) Prijímate¾, ktorým je tátna rozpoètová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operaèného
programu Interact prostredníctvom samostatného mimorozpoètového úètu.
(5) Príspevok z operaèného programu Interact sa
poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí príspevku
z operaèného programu Interact, ktorá upravuje práva
a povinnosti riadiaceho orgánu a prijímate¾a pri poskytovaní príspevku z operaèného programu Interact.

(1) Miestna akèná skupina, ktorej bola schválená
stratégia a udelený tatút, môe plni úlohy poskytovate¾a pod¾a § 17, § 18 a § 19 ods. 1 a 7.

(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie príspevku z operaèného programu Interact sa vzahuje § 1 a 7, § 9 a 10, § 33 a 34, § 35, § 37 a 39, § 42,
§ 44 ods. 1 a 2, § 45, § 47 a § 50 rovnako. Na poskytovanie príspevku z operaèného programu Interact sa vzahuje § 46 primerane. Na poskytovanie príspevku z operaèného programu Interact prijímate¾ovi so sídlom na
území Slovenskej republiky sa vzahuje § 41 rovnako.

(2) Výzvu pre miestny rozvoj LEADER70) vyhlásenú
miestnou akènou skupinou, jej zmenu a zruenie zverejòuje na svojom webovom sídle agentúra. V konaní

(7) Prijímate¾ovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa príspevok z operaèného programu Interact
poskytuje na základe schválenia finanèných prostried-

§ 30
Miestny rozvoj LEADER
a miestny rozvoj vedený komunitou

70
71

) Èl. 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
) Èl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 1299/2013.
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kov pre prijímate¾a monitorovacím výborom;72) poskytovate¾ o tejto skutoènosti písomne informuje iadate¾a.

Finanèné vzahy pri poskytovaní príspevku

§ 32

Pravidlá realizácie poskytnutia
a vrátenia príspevku

Program cezhraniènej spolupráce
Slovenská republika  Èeská republika,
program cezhraniènej spolupráce
Slovenská republika  Rakúsko
a program cezhraniènej spolupráce
Slovenská republika  Maïarsko
(1) Poskytovate¾ je pri rozhodovaní o iadosti viazaný
posúdením
iadosti
spoloèným
monitorovacím
výborom72) prísluného programu. Ak bola iados posúdená v rozpore s § 19 ods. 6, poskytovate¾ vráti iados spoloènému monitorovaciemu výboru pre prísluný program na opätovné posúdenie. Opätovným
posúdením iadosti spoloèným monitorovacím výborom je poskytovate¾ viazaný.
(2) O odvolaní rozhoduje tatutárny orgán poskytovate¾a na základe posúdenia spoloèným monitorovacím výborom prísluného programu; § 23 ods. 2 sa nepouije.
(3) tatutárny orgán poskytovate¾a môe z vlastného
podnetu alebo podnetu iadate¾a preskúma právoplatné rozhodnutie poskytovate¾a pod¾a § 24. Vydaniu
rozhodnutia tatutárneho orgánu pod¾a predchádzajúcej vety predchádza posúdenie spoloèným monitorovacím výborom prísluného programu.
(4) Na technickú pomoc programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Èeská republika, programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika 
Rakúsko a programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Maïarsko sa nevzahujú odseky 1 a 3.
(5) Prijímate¾, ktorým je tátna rozpoètová organizácia, realizuje výdavky na financovanie programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Èeská republika, programu cezhraniènej spolupráce Slovenská
republika  Rakúsko a programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Maïarsko prostredníctvom samostatného mimorozpoètového úètu.
(6) Príspevok z programu cezhraniènej spolupráce
Slovenská republika  Èeská republika, z programu
cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Rakúsko a z programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Maïarsko sa poskytuje na základe zmluvy,
ktorá upravuje práva a povinnosti riadiaceho orgánu
a prijímate¾a pri poskytovaní príspevku z programu
cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Èeská
republika, z programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Rakúsko a z programu cezhraniènej
spolupráce Slovenská republika  Maïarsko.
72

§ 33

(1) Prijímate¾ iada o poskytnutie príspevku alebo
jeho èasti po uzatvorení zmluvy alebo nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia pod¾a § 16 ods. 2 prostredníctvom iadosti o platbu.50)
(2) Prijímate¾ je povinný vráti príspevok alebo jeho
èas pod¾a osobitného predpisu73) za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí pod¾a
§ 16 ods. 2. Ak suma príspevku alebo jeho èasti, ktorá sa
má vráti, nepresiahne 40 eur, tento príspevok alebo jeho
èas riadiaci orgán neuplatòuje a nevymáha; ak suma,
ktorú má prijímate¾ vráti v súvislosti s jednotlivou platbou za reim pomoci alebo podporné opatrenie v rámci
Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nepresiahne bez úrokov 100 eur,74) tento príspevok
alebo jeho èas agentúra neuplatòuje a nevymáha.
(3) Prijímate¾, ktorý poruil zákaz nelegálneho zamestnávania tátnych prísluníkov tretích krajín pod¾a osobitného predpisu,75) je povinný vráti príspevok
poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich
dòu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty za poruenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.76)
(4) V rámci jedného projektu môe realizova poskytnutie príspevku alebo jeho èasti prijímate¾ovi iba jedna
platobná jednotka.
(5) Prostriedky Európskej únie sa zaraïujú do príjmov tátneho rozpoètu pod¾a osobitného predpisu48)
okrem operaèných programov spadajúcich do cie¾a Európska územná spolupráca.49)
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa vzahujú na partnera, ktorý je úèastníkom zmluvného vzahu pod¾a § 25
ods. 3 rovnako. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzahujú
na partnera rovnako.
§ 34
Záloné právo
(1) Riadiaci orgán môe na úèely zabezpeèenia budúcej poh¾adávky z príspevku alebo budúcej poh¾adávky
z rozhodnutia dohodnú s prijímate¾om zriadenie záloného práva pod¾a § 151a a 151me Obèianskeho zákonníka na majetok prijímate¾a, partnera, uívate¾a,
dodávate¾a alebo inej osoby okrem záloného práva na
majetok, na ktorý pod¾a osobitných predpisov77) nie je
moné zriadi záloné právo.

) Èl. 12 nariadenia (EÚ) è. 1299/2013.
) Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie (EÚ) è. 1303/2013.
74
) Èl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 352/78, (ES) è. 165/94, (ES) è. 2799/98, (ES)
è. 814/2000, (ES) è. 1290/2005 a (ES) è. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
75
) § 2 ods. 2 písm. c) a § 2 ods. 3 zákona è. 82/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
76
) § 19 zákona è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
77
) Napríklad § 7a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorích predpisov, § 13a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov, § 8 ods. 4 zákona
è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov v znení zákona è. 521/2003 Z. z.
73
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(2) Ak prijímate¾ poruil finanènú disciplínu,78) dòom
právoplatnosti rozhodnutia o poruení finanènej disciplíny prechádza bezodplatne na správu finanènej
kontroly spoloène s poh¾adávkou pod¾a § 44 ods. 2 aj
záloné právo pod¾a odseku 1, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záloného práva. Prechod záloného práva oznámi prijímate¾ovi, partnerovi, uívate¾ovi alebo inej osobe správa finanènej kontroly, ktorá
záloné právo pod¾a odseku 1 na zabezpeèenie poh¾adávky z poruenia finanènej disciplíny eviduje. O zániku poh¾adávky z rozhodnutia je správa finanènej kontroly povinná bez zbytoèného odkladu informova
riadiaci orgán.
(3) Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie
projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich
na projekt, predá záloh, na ktorom je zriadené záloné
právo riadiaceho orgánu pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia správy finanènej kontroly, pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia riadiaceho
orgánu pod¾a § 41 alebo pred nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia, z ktorého vyplýva poh¾adávka riadiaceho orgánu voèi prijímate¾ovi, je povinný previes výaok z predaja zálohu riadiacemu
orgánu vo výke pomeru dohodnutého v zmluve medzi
riadiacim orgánom a subjektom, ktorý poskytol úver
na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít
nadväzujúcich na projekt; riadiaci orgán sústreïuje
tento výaok z predaja zálohu na úète cudzích prostriedkov, a to najdlhie po dobu piatich rokov. Finanèné prostriedky vedené na úète cudzích prostriedkov
pod¾a prvej vety nepodliehajú konkurzu.
(4) Ak rozhodnutie správy finanènej kontroly, rozhodnutie riadiaceho orgánu pod¾a § 41 alebo súdne
rozhodnutie pod¾a odseku 3 nadobudne právoplatnos
do tyroch rokov od prijatia finanèných prostriedkov
pod¾a odseku 3 riadiacim orgánom a sankcia uloená
právoplatným rozhodnutím správy finanènej kontroly,
rozhodnutím riadiaceho orgánu pod¾a § 41 alebo súdnym rozhodnutím pod¾a odseku 3 je
a) rovnaká ako výka finanèných prostriedkov vedených na úète cudzích prostriedkov, riadiaci orgán
uhradí sankciu uloenú právoplatným rozhodnutím
správy finanènej kontroly, rozhodnutím riadiaceho
orgánu pod¾a § 41 alebo súdnym rozhodnutím pod¾a
odseku 3 v urèenej lehote a rozsahu,
b) niia ako výka finanèných prostriedkov vedených
na úète cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí
sankciu uloenú právoplatným rozhodnutím správy
finanènej kontroly, rozhodnutím riadiaceho orgánu
pod¾a § 41 alebo súdnym rozhodnutím pod¾a odseku 3 v urèenej lehote a rozsahu; zostatok týchto finanèných prostriedkov po uhradení sankcie riadiaci
orgán
1. vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výke neuhradeného zostatku jeho poh¾adávky voèi prijímate¾ovi,
78
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2. môe poui na uspokojenie inej poh¾adávky
v jeho správe voèi prijímate¾ovi vymáhate¾nej pod¾a osobitného predpisu,79) ak poh¾adávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo aktivít nadväzujúcich na projekt, bola
uspokojená pod¾a prvého bodu v plnej výke,
3. prevedie na úèet prijímate¾a, ak poh¾adávka riadiaceho orgánu pod¾a druhého bodu bola uspokojená v plnej výke,
4. prevedie do správy orgánu pod¾a osobitného
predpisu,80) ak ich nie je moné vráti prijímate¾ovi, dedièovi alebo právnemu nástupcovi prijímate¾a pod¾a tretieho bodu a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika,
c) vyia ako výka finanèných prostriedkov vedených
na úète cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí
sankciu uloenú právoplatným rozhodnutím správy
finanènej kontroly, rozhodnutím riadiaceho orgánu
pod¾a § 41 alebo súdnym rozhodnutím pod¾a odseku
3 v urèenej lehote a vo výke finanèných prostriedkov vedených na úète cudzích prostriedkov; neuhradený zvyok sankcie vymáha správa finanènej kontroly pod¾a osobitného predpisu81) alebo riadiaci
orgán pod¾a osobitného predpisu.79)
(5) Ak rozhodnutie správy finanènej kontroly, rozhodnutie riadiaceho orgánu pod¾a § 41 alebo súdne
rozhodnutie pod¾a odseku 3 nenadobudne právoplatnos do tyroch rokov od prijatia finanèných prostriedkov pod¾a odseku 3 riadiacim orgánom, alebo ak správa finanènej kontroly alebo riadiaci orgán v tejto lehote
ukonèí správne konanie bez uloenia sankcie, riadiaci
orgán vráti finanèné prostriedky subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výke neuhradeného zostatku jeho poh¾adávky voèi prijímate¾ovi,
a to najviac do výky finanèných prostriedkov vedených
na úète cudzích prostriedkov. Zostatok finanèných
prostriedkov prijatých riadiacim orgánom pod¾a odseku 3 alebo, ak poh¾adávka subjektu, ktorý poskytol
úver na financovanie projektu alebo na financovanie
aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená v plnej výke, pouije riadiaci orgán na uspokojenie inej
poh¾adávky v jeho správe voèi prijímate¾ovi. Zostatok
finanèných prostriedkov prevedie riadiaci orgán
a) na úèet prijímate¾a alebo
b) do správy orgánu pod¾a osobitného predpisu,81) ak
ich nie je moné vráti prijímate¾ovi, dedièovi alebo
právnemu nástupcovi prijímate¾a a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika.
(6) Riadiaci orgán koná v prípadoch pod¾a odseku 4
v mene a na úèet prijímate¾a. Riadiaci orgán je povinný
písomne informova prijímate¾a o vetkých skutoènostiach, ktoré nastali v súvislosti s realizáciou postupu
pod¾a odsekov 3 a 5.
(7) Riadiaci orgán, prijímate¾, subjekt, ktorý poskytol
úver na financovanie projektu alebo na financovanie

) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
80
) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
81
) § 31 ods. 9 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 165/2008 Z. z.
79
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aktivít nadväzujúcich na projekt a správa finanènej
kontroly sú povinní poskytova si vzájomnú súèinnos
pri rozdelení výaku z predaja zálohu pod¾a odsekov 3
a 5.
(8) Výnosy vzniknuté na úète cudzích prostriedkov
sa pouijú v súlade s odsekmi 4 a 5.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 7 sa vzahujú na partnera, ktorý je úèastníkom zmluvného vzahu pod¾a
§ 25 ods. 3 rovnako, prièom riadiaci orgán nemôe s takýmto partnerom dohodnú zriadenie záloného práva
na majetok prijímate¾a.
(10) Postup a povinnosti pod¾a odsekov 4 a 5 sa pouijú primerane aj na uívate¾a, dodávate¾a, partnera
s výnimkou partnera, ktorý je úèastníkom zmluvného
vzahu pod¾a § 25 ods. 3, a inú osobu, ak na ich majetok bolo zriadené záloné právo pod¾a odseku 1.
(11) Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzahujú na
poskytovanie príspevku z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
§ 35
Certifikácia a certifikaèné overovanie
(1) Certifikáciou sa potvrdzuje správnos, zákonnos, oprávnenos a overite¾nos výdavkov vo vzahu
k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku.
(2) Certifikaèným overovaním sa overuje správnos,
zákonnos, oprávnenos a overite¾nos výdavkov
a správnos a zákonnos postupu poskytovate¾a a platobnej jednotky pri realizácii príspevku.
(3) Na úèely certifikácie a certifikaèného overovania
poskytovate¾ a platobná jednotka
a) sú povinní poskytnú certifikaènému orgánu informácie o postupoch poskytovania príspevku a kontrolách vykonaných v súvislosti s jeho poskytovaním,
b) sú povinní umoni vykonávanie certifikaèného overovania a poskytnú na jeho vykonávanie súèinnos,
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§ 36
Certifikácia výdavkov Európskeho
po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(1) Certifikáciou výdavkov programu financovaného
z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa na úèely tohto zákona rozumie èinnos certifikaèného orgánu pod¾a osobitného predpisu84) uskutoèòovaná v súlade s medzinárodne akceptovanými
audítorskými tandardmi, zameraná na preskúmanie
a) postupov a potvrdenie úplnosti, presnosti a vecnej
správnosti roènej úètovnej závierky agentúry,
b) vnútorného kontrolného systému agentúry,
c) zákonnosti a správnosti výdavkov predloených
agentúrou na úhradu Európskej komisii.
(2) Riadiaci orgán programu financovaného z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
a agentúra
a) umonia výkon certifikácie,
b) predkladajú certifikaènému orgánu správy o výsledkoch kontrol a operácií, správy z výsledku vnútorného auditu alebo iné údaje potrebné na vypracovanie
správy.
(3) Orgán finanèného riadenia programu financovaného z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka je oprávnený na úèely finanèného riadenia oboznamova sa so skutoènosami zistenými certifikaèným orgánom.
§ 37
Ochrana finanèných záujmov Európskej únie
(1) Ochrana finanèných záujmov Európskej únie zahàòa prevenciu, odha¾ovanie, zisovanie a rieenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme
finanèných opráv a vysporiadania finanèných vzahov
a iných nápravných opatrení.85)
(2) Poskytovate¾, platobná jednotka, certifikaèný orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán, prijímate¾,
partner a uívate¾ sú povinní predchádza vzniku nezrovnalostí, a ak vzniknú, sú povinní bezodkladne prija nápravné opatrenia.

c) predkladajú certifikaènému orgánu správy o výsledkoch kontrol pod¾a osobitného predpisu,82) auditu
pod¾a osobitného predpisu83) a opatrenia prijaté na
odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou
a auditom.

(3) Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalos z vlastného
podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracova
a predloi správu o zistenej nezrovnalosti certifikaènému orgánu, platobnej jednotke a prijímate¾ovi; ak
agentúra zistí nezrovnalos z vlastného podnetu alebo
iného podnetu, je povinná vypracova správu o zistenej
nezrovnalosti a predloi ju prijímate¾ovi.

(4) Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzahujú na
výdavky programu rozvoja vidieka.

(4) Ak certifikaèný orgán zistí nezrovnalos z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracova

82

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
83
) Napríklad zákon è. 502/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, èl. 75 a 148 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
84
) Èl. 9 nariadenia (EÚ) è. 1306/2013.
85
) Nariadenie Komisie (ES) è. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES)
è. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 120, 10. 5. 2007) v platnom znení.
Èl. 59 nariadenia (EÚ) è. 966/2012.
Èl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Èl. 56 nariadenia (EÚ) è. 1306/2013.
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a predloi správu o zistenej nezrovnalosti poskytovate¾ovi, platobnej jednotke a prijímate¾ovi.
(5) Ak platobná jednotka zistí nezrovnalos z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracova
a predloi správu o zistenej nezrovnalosti certifikaènému orgánu, poskytovate¾ovi a prijímate¾ovi.
(6) Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí
nezrovnalos z vlastného podnetu alebo iného podnetu,
je povinný vypracova a predloi správu o zistenej nezrovnalosti poskytovate¾ovi, platobnej jednotke, certifikaènému orgánu a prijímate¾ovi.
(7) Ak riadiaci orgán pre Európsky po¾nohospodársky fond pre rozvoj vidieka zistí nezrovnalos z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracova
správu o zistenej nezrovnalosti a predloi ju agentúre
a prijímate¾ovi.

Strana 2345

a) vysporiadanej prijímate¾om pod¾a § 41 ods. 1 alebo
§ 42,
b) na úèely vysporiadania ktorej uzavrel poskytovate¾
s prijímate¾om dohodu o splátkach alebo dohodu
o odklade plnenia pod¾a § 45 alebo
c) potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe
ktorého je prijímate¾ povinný vráti príspevok alebo
jeho èas.
(14) Certifikaèný orgán a agentúra sú povinné predklada orgánu zabezpeèujúcemu ochranu finanèných
záujmov Európskej únie
a) súhrnný preh¾ad správ o zistenej nezrovnalosti
tvrroène, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej
nezrovnalosti pod¾a osobitného predpisu,87)
b) správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti pod¾a osobitného predpisu.87)

(8) Ak prijímate¾ zistí nezrovnalos, je povinný to bezodkladne oznámi poskytovate¾ovi; ak partner, uívate¾
alebo dodávate¾ zistia nezrovnalos, sú povinní to bezodkladne oznámi prijímate¾ovi.

(15) Za rieenie nezrovnalostí v rámci prísluného
operaèného programu je zodpovedný poskytovate¾.

(9) Povinnos predkladania správy o zistenej nezrovnalosti pod¾a odsekov 3 a 7 platí pre poskytovate¾a,
ktorého sa nezrovnalos týka.

Úètovníctvo certifikaèného orgánu,
Pôdohospodárskej platobnej agentúry
a platobnej jednotky

(10) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá
prijímate¾ovi alebo poskytovate¾ovi pod¾a odsekov 3
a 7, ak tatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba
konajúca v mene a na úèet prijímate¾a, partnera alebo
poskytovate¾a je podozrivá zo spáchania trestného
èinu.
(11) Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä
a) kód nezrovnalosti,
b) popis nezrovnalosti,
c) oznaèenie ustanovení veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli poruené,
d) obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e) dátum zistenia nezrovnalosti,
f) oznaèenie subjektu, ktorý nezrovnalos spôsobil,
g) finanèné vyèíslenie nezrovnalosti pod¾a zdrojov financovania,
h) popis stavu rieenia nezrovnalosti.
(12) Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe
o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3, 6 a 7 a správa finanènej kontroly sú povinné
bezodkladne zabezpeèi aktualizáciu správy o zistenej
nezrovnalosti.
(13) Poskytovate¾
alebo
certifikaèný
orgán
sprístupní86) správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa
týka nezrovnalosti
86

§ 38

(1) Certifikaèný orgán, agentúra a platobná jednotka
úètujú o skutoènostiach, ktoré sú predmetom
úètovníctva88) a súvisia s poskytovaním príspevku prijímate¾ovi a s vysporiadaním finanèných vzahov, prostredníctvom informaèného systému úètovníctva fondov Európskej únie.
(2) Úètovná dokumentácia týkajúca sa operaèného
programu sa uchováva pod¾a osobitných predpisov.89)
§ 39
Úètovníctvo a evidencia prijímate¾a a partnera
(1) Prijímate¾ a partner, ktorí sú úètovnou jednotkou,90) úètujú o skutoènostiach týkajúcich sa projektu
a) na analytických úètoch v èlenení pod¾a jednotlivých
projektov alebo v analytickej evidencii vedenej
v technickej forme91) v èlenení pod¾a jednotlivých
projektov bez vytvorenia analytických úètov v èlenení pod¾a jednotlivých projektov, ak úètujú v sústave
podvojného úètovníctva, alebo
b) v úètovných knihách92) so slovným a èíselným oznaèením projektu v úètovných zápisoch, ak úètujú
v sústave jednoduchého úètovníctva.
(2) Prijímate¾ a partner, ktorí nie sú úètovnou jednotkou,90) vedú evidenciu majetku,93) záväzkov,94) príjmov95)

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
87
) Èl. 122 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
88
) § 2 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
89
) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 140 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
90
) § 1 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z.
91
) § 31 ods. 2 písm. b) zákona è. 431/2002 Z. z.
92
) § 15 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 561/2004 Z. z.
93
) § 2 ods. 4 písm. a) zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
94
) § 2 ods. 4 písm. b) zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 561/2004 Z. z.
95
) § 2 ods. 4 písm. f) zákona è. 431/2002 Z. z.
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a výdavkov96) týkajúcich sa projektu v úètovných knihách so slovným a èíselným oznaèením projektu pri zápisoch v nich, prièom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceòovania majetku
a záväzkov sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu97) o úètovných zápisoch, úètovnej dokumentácii a spôsobe oceòovania.

né poruenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,102) ktoré malo alebo mohlo
ma vplyv na výsledok verejného obstarávania, poskytovate¾ rozhodne o vrátení jeden a pol násobku sumy
uvedenej vo výzve pod¾a odseku 1, najviac vak do výky 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho èasti na
predmet zákazky.

(3) Prijímate¾ a partner uchovávajú a ochraòujú úètovnú dokumentáciu pod¾a odseku 1, evidenciu pod¾a
odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu
pod¾a osobitných predpisov.89)

(4) Ak bolo na základe podnetu101) zistené poruenie
pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené
v protokole, ktoré malo alebo mohlo ma vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak poskytovate¾ nepostupoval pod¾a odsekov 1 a 3, poskytovate¾ vyzve prijímate¾a na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho
èasti na predmet zákazky.

(4) Ak má prijímate¾ alebo partner sídlo alebo miesto
podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný vies úètovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku pod¾a právneho poriadku tátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. Ustanovenia
odsekov 1 a 3 sa nepouijú.
(5) Ustanovenia tohto paragrafu sa vzahujú aj na
uívate¾a, ak tak urèil poskytovate¾ vo výzve alebo vyzvaní pod¾a tohto zákona.
Vysporiadanie finanèných vzahov
a správa poh¾adávok tátu
§ 40
Finanèná oprava
(1) Finanènú opravu98) môe vykona poskytovate¾,
certifikaèný orgán alebo orgán auditu pred ukonèením
operaèného programu.
(2) Vysporiadanie finanèných vzahov po vykonaní finanènej opravy voèi prijímate¾ovi a partnerovi, ktorý je
úèastníkom zmluvného vzahu pod¾a § 25 ods. 3, sa vykoná pod¾a § 41 a § 43 alebo § 45. Voèi poskytovate¾ovi, certifikaènému orgánu alebo orgánu auditu sa finanèná oprava vykoná viazaním pod¾a osobitného
predpisu.99)
§ 41
Postup pri poruení pravidiel
a postupov verejného obstarávania
(1) Ak poskytovate¾ zistí poruenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) ktoré malo alebo mohlo
ma vplyv na výsledok verejného obstarávania, vyzve
prijímate¾a v súlade s podmienkami zmluvy na vrátenie
poskytnutého príspevku alebo jeho èasti na predmet
zákazky.
(2) Ak prijímate¾ nevráti poskytnutý príspevok alebo
jeho èas na základe výzvy pod¾a odseku 1, poskytovate¾ podá podnet101) Úradu pre verejné obstarávanie.
(3) Ak bolo na základe podnetu pod¾a odseku 2 ziste96

) § 2 ods. 4 písm. g) zákona è. 431/2002 Z. z.
) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
98
) Èl. 143 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Èl. 56 nariadenia (EÚ) è. 1306/2013.
99
) § 18 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
100
) Zákon è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
101
) § 146 ods. 4 zákona è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov
102
) § 146c zákona è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
97

(5) Ak prijímate¾ nevráti poskytnutý príspevok alebo
jeho èas na základe výzvy pod¾a odseku 4, poskytovate¾ rozhodne o vrátení jeden a pol násobku sumy uvedenej vo výzve pod¾a odseku 4, najviac vak do výky
100 % poskytnutého príspevku alebo jeho èasti na
predmet zákazky.
(6) Úrad pre verejné obstarávanie je povinný do 15
dní od prerokovania protokolu alebo oboznámenia prijímate¾a so záznamom o kontrole informova poskytovate¾a o prerokovanom protokole, ktorý obsahuje preukázané kontrolné zistenia o poruení postupov
a pravidiel verejného obstarávania alebo o oboznámení
prijímate¾a so záznamom o kontrole.
(7) Na konanie pod¾a odsekov 3 a 5 sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.62) Vrátený príspevok alebo jeho èas je príjmom tátneho rozpoètu
okrem prostriedkov Európskej únie schválených certifikaèným orgánom, ktoré sa odvádzajú na osobitný
úèet ministerstva financií vedený v tátnej pokladnici,
a prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré sa odvádzajú na osobitný úèet agentúry vedený v tátnej
pokladnici.
(8) Ustanovenia odsekov 1 a 5 a odseku 7 sa vzahujú na partnera, ktorý je úèastníkom zmluvného vzahu
pod¾a § 25 ods. 3 rovnako.
§ 42
Vysporiadanie finanèných vzahov
(1) Vysporiadanie finanèných vzahov sa vykonáva
a) vzájomným zapoèítaním poh¾adávky z príspevku
voèi poh¾adávke prijímate¾a na poskytnutie príspevku alebo jeho èasti,
b) vzájomným zapoèítaním poh¾adávky z rozhodnutia
voèi poh¾adávke prijímate¾a na poskytnutie príspevku alebo jeho èasti, alebo
c) vrátením príspevku alebo jeho èasti, ak sa nevykoná
vzájomné zapoèítanie poh¾adávok.
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(2) Vzájomne zapoèíta poh¾adávku z príspevku alebo poh¾adávku z rozhodnutia voèi poh¾adávke prijímate¾a na poskytnutie príspevku alebo jeho èasti je moné, ak
a) so vzájomným zapoèítaním poh¾adávok súhlasí poskytovate¾ po schválení certifikaèným orgánom,
b) príspevok poskytnutý prijímate¾ovi platobnou jednotkou bol schválený certifikaèným orgánom,
c) prijímate¾ predloil iados o platbu,
d) prijímate¾ v iadosti o platbu alebo v dodatoènom
oznámení navrhol vykonanie vzájomného zapoèítania, alebo vzájomné zapoèítanie vykoná jednostranne poskytovate¾,
e) vzájomne zapoèítaná suma je niia alebo rovná
sume schválenej poskytovate¾om v iadosti o platbu.
(3) Vzájomne zapoèíta poh¾adávku z príspevku alebo poh¾adávku z rozhodnutia voèi poh¾adávke prijímate¾a na poskytnutie príspevku alebo jeho èasti je moné, ak sú súèasne splnené podmienky ustanovené
v odseku 2 a ak je prijímate¾ povinný vysporiada
a) príjem z projektu,
b) zmluvnú pokutu,
c) príspevok alebo jeho èas v súlade so zmluvou alebo
z dôvodu poruenia alebo nesplnenia podmienok
zmluvy,
d) príspevok alebo jeho èas, ak poruil povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov63) alebo
e) nezrovnalos.
(4) Poskytovate¾ bezodkladne oznámi prijímate¾ovi
pripravované vykonanie vzájomného zapoèítania poh¾adávky z príspevku alebo poh¾adávky z rozhodnutia
voèi poh¾adávke prijímate¾a na poskytnutie príspevku
alebo jeho èasti. Ak prijímate¾ s jednostranným zapoèítaním poh¾adávok z príspevku voèi poh¾adávke prijímate¾a na poskytnutie príspevku alebo jeho èasti pod¾a
odseku 2 písm. c) nesúhlasí, je povinný to oznámi poskytovate¾ovi do troch dní od dòa doruèenia oznámenia
pod¾a predchádzajúcej vety.
(5) Na vzájomné zapoèítanie poh¾adávok pod¾a odsekov 1 a 4 sa nevzahujú ustanovenia osobitných predpisov.103)
(6) Vzájomné zapoèítanie poh¾adávok nie je moné
vykona, ak je prijímate¾om tátna rozpoètová organizácia.
(7) Ak poskytovate¾ zistí nesplnenie povinnosti prijímate¾a vráti príspevok alebo jeho èas a nevykoná sa
vzájomné zapoèítanie poh¾adávky z príspevku voèi poh¾adávke prijímate¾a na poskytnutie príspevku alebo
jeho èasti, vyzve prijímate¾a na vrátenie príspevku alebo jeho èasti. V tomto prípade prijímate¾ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikaèným orgánom na osobitný úèet ministerstva financií vedený
v tátnej pokladnici,104) prostriedky Európskej únie ne103
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schválené certifikaèným orgánom a prostriedky
tátneho rozpoètu vráti do rozpoètu príslunej platobnej jednotky pod¾a osobitného predpisu.105) Ak prijímate¾ nevráti príspevok alebo jeho èas pod¾a prvej vety
alebo neuzavrie s poskytovate¾om dohodu o splátkach
alebo dohodu o odklade plnenia pod¾a § 45 a ak poskytovate¾ nepostupuje pod¾a § 41 ods. 2, poskytovate¾ postupuje pod¾a osobitného predpisu.106)
(8) Osoba okrem uívate¾a pod¾a odseku 9, ktorej bol
uloený odvod za poruenie finanènej disciplíny pri
hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami tátneho rozpoètu, odvádza prostriedky
Európskej únie schválené certifikaèným orgánom na
osobitný úèet ministerstva financií vedený v tátnej
pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené
certifikaèným orgánom a prostriedky tátneho rozpoètu odvádza na príjmový úèet príslunej platobnej jednotky, ak § 31 ods. 3 neustanovuje inak.
(9) Ak bol uívate¾ovi uloený odvod za poruenie finanènej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami
Európskej únie a prostriedkami tátneho rozpoètu
v rámci realizovaného národného projektu prijímate¾om, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
takýto uívate¾ odvádza prostriedky Európskej únie
a prostriedky tátneho rozpoètu na samostatný mimorozpoètový úèet prijímate¾a, ktorým je Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny. Prijímate¾, ktorým je Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti prostriedky
Európskej únie schválené certifikaèným orgánom na
osobitný úèet ministerstva financií vedený v tátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikaèným orgánom a prostriedky tátneho rozpoètu odvádza na príjmový úèet príslunej platobnej jednotky.
(10) Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do veobecného rozpoètu
Európskej únie vykonáva certifikaèný orgán pred
ukonèením operaèného programu prostredníctvom zapoèítania týchto prostriedkov do ïalej iadosti o platbu predloenej Európskej komisii alebo platobným príkazom na úèet Európskej komisie.
(11) Ak správa finanènej kontroly uloí penále za poruenie finanènej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníi
o úrok z omekania, ktorý je príjmom Európskej únie
pod¾a osobitného predpisu.107) Suma vypoèítaná ako
úrok z omekania sa odvedie na osobitný úèet ministerstva financií vedený v tátnej pokladnici.
(12) Ustanovenia odsekov 1 a 7 sa vzahujú na partnera, ktorý je úèastníkom zmluvného vzahu pod¾a
§ 25 ods. 3 rovnako. Ustanovenie odseku 8 sa vzahuje
na partnera rovnako.
(13) Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzahujú na

) Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
104
) § 20 ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 584/2005 Z. z.
Èl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
105
) Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov,
Èl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
106
) § 31 ods. 10 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
107
) Èl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
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poskytovanie príspevku z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
§ 43
Vysporiadanie finanèných vzahov
v rámci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka
(1) Vysporiadanie finanèných vzahov v rámci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vykonáva vzájomným zapoèítaním poh¾adávok
poskytovate¾a a prijímate¾a pod¾a odsekov 2 a 4, alebo
vrátením príspevku alebo jeho èasti, ak sa nevykoná
vzájomné zapoèítanie poh¾adávok.
(2) Poh¾adávku z príspevku je moné zapoèíta voèi
poh¾adávke prijímate¾a na poskytnutie príspevku alebo jeho èasti.
(3) Poh¾adávku z príspevku v rámci pomoci z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je
moné zapoèíta s poh¾adávkou prijímate¾a na poskytnutie podpory pod¾a osobitného predpisu.108) Poh¾adávku a vylúèenie z podpory poskytovanej pod¾a osobitného predpisu108) môe poskytovate¾ zapoèíta
s poh¾adávkou prijímate¾a na poskytnutie príspevku
alebo jeho èasti v rámci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
(4) Poh¾adávku tátu z právoplatného rozhodnutia
agentúry, ktorým je uloený odvod za poruenie finanènej disciplíny, je moné vzájomne zapoèíta s poh¾adávkou prijímate¾a na poskytnutie príspevku alebo jeho
èasti alebo poh¾adávkou prijímate¾a na poskytnutie
podpory pod¾a osobitného predpisu.108)
(5) Vzájomné zapoèítanie poh¾adávok pod¾a odsekov 2 a 4 je moné, ak prijímate¾ poiada o zapoèítanie
poh¾adávky a so vzájomným zapoèítaním poh¾adávok
súhlasí poskytovate¾, alebo vzájomné zapoèítanie poh¾adávok vykoná jednostranne poskytovate¾.
(6) Poskytovate¾ bezodkladne oznámi prijímate¾ovi
vykonanie vzájomného zapoèítania poh¾adávok.
(7) Vzájomným zapoèítaním poh¾adávok pod¾a odsekov 2 a 4 zanikajú tieto poh¾adávky vo výke, v ktorej
sa kryjú.
(8) Na vzájomné zapoèítanie poh¾adávok pod¾a odsekov 2 a 5 sa nevzahujú ustanovenia osobitných predpisov.103)
(9) Vzájomné zapoèítanie poh¾adávok nie je moné
vykona, ak je prijímate¾om tátna rozpoètová organizácia.
(10) Ak poskytovate¾ zistí nesplnenie povinnosti prijímate¾a vráti príspevok alebo jeho èas a ak sa nevykoná vzájomné zapoèítanie poh¾adávok, vyzve prijímate¾a
na vrátenie príspevku alebo jeho èasti. V tomto prípade
prijímate¾ vráti prostriedky Európskej únie na osobitný
úèet agentúry vedený v tátnej pokladnici a prostriedky tátneho rozpoètu na príjmový úèet agentúry. Ak
108
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prijímate¾ nevráti príspevok alebo jeho èas pod¾a prvej
vety alebo neuzavrie s poskytovate¾om dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia pod¾a § 45, poskytovate¾ postupuje pod¾a osobitného predpisu.109)
(11) Prijímate¾, ktorému bol uloený odvod alebo penále za poruenie finanènej disciplíny pri hospodárení
s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami tátneho rozpoètu, odvádza prostriedky Európskej únie na
osobitný úèet agentúry vedený v tátnej pokladnici
a prostriedky tátneho rozpoètu na príjmový úèet agentúry.
(12) Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do veobecného rozpoètu Európskej únie vykonáva poskytovate¾ pred ukonèením
programu financovaného z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom zapoèítania týchto prostriedkov do najbliej iadosti
o platbu predloenej Európskej komisii alebo orgán finanèného riadenia platobným príkazom na úèet Európskej komisie.
§ 44
Správa poh¾adávok
(1) Správca poh¾adávky z príspevku, ktorým je poskytovate¾, je povinný najmä
a) výzvou na úhradu oznámi dlníkovi, e eviduje voèi
nemu poh¾adávku a upozorni ho na následky neuhradenia poh¾adávky,
b) vies osobitnú evidenciu vetkých poh¾adávok.
(2) Ak dôjde k porueniu finanènej disciplíny pod¾a
osobitného predpisu,78) je správcom poh¾adávky z príspevku poskytovate¾ do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poruení finanènej disciplíny.
Dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poruení finanènej disciplíny sa správcom poh¾adávky
tátu stáva správa finanènej kontroly; pri poskytovaní
príspevku z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka je správcom poh¾adávky tátu agentúra.
(3) O poh¾adávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov tátneho rozpoètu v správe správy finanènej
kontroly úètuje prísluná platobná jednotka;110) o poh¾adávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikaèným orgánom
v správe správy finanènej kontroly alebo o poh¾adávke
z príspevku týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie
schválených certifikaèným orgánom úètuje certifikaèný orgán.110) O poh¾adávke z rozhodnutia voèi uívate¾ovi v rámci národného projektu prijímate¾a, ktorým je
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa
prostriedkov Európskej únie a prostriedkov tátneho
rozpoètu úètuje prijímate¾, ktorým je Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny. O poh¾adávke tátu týkajúcej
sa prostriedkov tátneho rozpoètu a Európskej únie
v rámci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka úètuje agentúra.

) § 7 ods. 1 písm. a) zákona è. 543/2007 Z. z.
) § 31 ods. 9 zákona è. 523/2004 Z. z.
Zákon è. 543/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
110
) Èl. 72 písm. d) a h), èl. 122 ods. 2 a èl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
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§ 45
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1) Poskytovate¾ môe na písomné poiadanie prijímate¾a, ktorý nemôe vráti príspevok alebo jeho èas
pod¾a § 41, § 42 alebo § 43 riadne a vèas, uzavrie s prijímate¾om dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade
plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí ma písomnú formu. Poskytovate¾ nemôe dohodnú splátky v dohode o splátkach na dobu dlhiu
ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhiu ako jeden rok odo dòa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho èasti. Po vydaní rozhodnutia
o poruení finanènej disciplíny postupuje agentúra pri
uzavretí dohody o splátkach pod¾a osobitného predpisu.111)
(2) Poskytovate¾ môe uzavrie s prijímate¾om dohodu o splátkach pod¾a odseku 1, ak
a) prijímate¾ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej
zápisnice èo do dôvodu aj výky a súèasou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímate¾a, e súhlasí
s jej vykonate¾nosou; spísanie notárskej zápisnice
sa nevyaduje, ak je prijímate¾om tátna rozpoètová
organizácia, tátna príspevková organizácia alebo
tátny fond, alebo sa dohoda o splátkach uzatvára
na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je
uloený odvod za poruenie finanènej disciplíny
agentúrou v rámci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
b) by sa prijímate¾ovi zaplatením celého dlhu zhorili
jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c) sa prijímate¾ v dohode o splátkach zaviae, e ak nezaplatí niektorú splátku riadne a vèas, celý dlh sa
stane splatným.
(3) Poskytovate¾ môe uzavrie s prijímate¾om dohodu o odklade plnenia pod¾a odseku 1, ak
a) prijímate¾ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej
zápisnice èo do dôvodu aj výky a súèasou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímate¾a, e súhlasí
s jej vykonate¾nosou; spísanie notárskej zápisnice
sa nevyaduje, ak je prijímate¾om tátna rozpoètová
organizácia, tátna príspevková organizácia alebo
tátny fond, alebo sa dohoda o odklade plnenia uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým
je uloený odvod za poruenie finanènej disciplíny
agentúrou v rámci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
b) by sa prijímate¾ovi neumonením odkladu plnenia
zhorili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4) Poskytovate¾ môe dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrie najneskôr do dòa urèeného na vrátenie príspevku alebo jeho èasti vo výzve
pod¾a § 41 ods. 1 a 4, § 42 ods. 7 alebo § 43 ods. 10.
(5) Náklady na spísanie notárskej zápisnice pod¾a
odsekov 2 a 3 znáa prijímate¾.
111
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(6) Poskytovate¾ úètuje subjektu, ktorý je príjemcom
tátnej pomoci, úroky z omekania vo výke príslunej
sadzby urèenej Európskou komisiou platnej v deò podpisu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia.
(7) Ak prijímate¾ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho èas
v súlade s dohodou o odklade plnenia, poskytovate¾ na
základe notárskej zápisnice môe vymáha príspevok
alebo jeho èas v exekuènom konaní za podmienok
ustanovených osobitným predpisom.112) Ak prijímate¾
nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo
nevráti príspevok alebo jeho èas v súlade s dohodou
o odklade plnenia po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uloený odvod za poruenie finanènej disciplíny agentúrou, agentúra môe vymáha
príspevok alebo jeho èas v exekuènom konaní na základe tohto rozhodnutia za podmienok ustanovených
osobitným predpisom.112)
(8) Ak sa príspevok alebo jeho èas nevymôe v exekuènom konaní alebo ak poskytovate¾ pod¾a odseku 7
nepodá návrh na vykonanie exekúcie, poskytovate¾ postupuje pod¾a osobitného predpisu.113)
(9) Ak má prijímate¾ sídlo alebo miesto podnikania
mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu pod¾a odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa vykoná
pod¾a právneho poriadku tátu, na ktorého území má
sídlo alebo miesto podnikania.
(10) Ustanovenia odsekov 1 a 9 sa vzahujú na partnera, ktorý je úèastníkom zmluvného vzahu pod¾a
§ 25 ods. 3 rovnako.
Spoloèné a prechodné ustanovenia
§ 46
Konflikt záujmov
(1) Konflikt záujmov je pri poskytovaní príspevku zakázaný; na úèely tohto zákona sa konfliktom záujmov
rozumie skutoènos, keï z finanèných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je naruený
alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminaèný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku.
(2) Zainteresovanou osobou na strane iadate¾a alebo prijímate¾a je najmä:
a) partner,
b) uívate¾,
c) dodávate¾,
d) tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu,
riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu iadate¾a, prijímate¾a, uívate¾a, dodávate¾a alebo partnera,
e) spoloèník právnickej osoby, ktorá je iadate¾om, prijímate¾om, uívate¾om, dodávate¾om alebo partnerom,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 29 a 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 8 ods. 10 zákona
è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 171/2005 Z. z.
113
) § 31 ods. 10 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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f) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzahu k iadate¾ovi, prijímate¾ovi, uívate¾ovi, dodávate¾ovi alebo
partnerovi alebo v inom obdobnom vzahu k iadate¾ovi, prijímate¾ovi, uívate¾ovi, dodávate¾ovi alebo
partnerovi,
g) osoba, ktorá sa podie¾ala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre iadate¾a alebo prijímate¾a alebo
ktorá prijala finanèné prostriedky z rozpoètu projektu,
h) osoba, ktorá je osobou blízkou pod¾a § 116 Obèianskeho zákonníka iadate¾ovi, prijímate¾ovi alebo
osobe uvedenej v písmenách a) a g).
(3) Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba pod¾a odseku 2 ako zainteresovaná osoba na strane iadate¾a
alebo prijímate¾a, je jeden rok pred vyhlásením výzvy
alebo vyzvania pod¾a tohto zákona po ukonèenie realizácie projektu.
(4) Zainteresovanou osobou na strane poskytovate¾a
alebo miestnej akènej skupiny je zamestnanec poskytovate¾a alebo èlen miestnej akènej skupiny podie¾ajúci
sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z èinností pri:
a) príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní pod¾a tohto zákona,
b) konaní pod¾a tohto zákona,
c) doh¾ade nad realizáciou projektu v súlade so zmluvou.
(5) Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej správy
v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere je
zodpovedná za výkon alebo vykonáva lektorskú, koliacu alebo inú vzdelávaciu alebo informaènú èinnos.
(6) Z prípravy výzvy na predkladanie projektových
zámerov, výzvy a vyzvaní pod¾a tohto zákona je vylúèený iadate¾ a zainteresované osoby na strane iadate¾a.
(7) Z rozhodovania v konaní pod¾a tohto zákona je vylúèený iadate¾, prijímate¾, zainteresované osoby na
strane iadate¾a alebo prijímate¾a a zainteresované
osoby na strane poskytovate¾a uvedené v odseku 4
písm. c).
(8) Z prípravy a realizácie projektu alebo projektového zámeru sú vylúèené zainteresované osoby na strane
poskytovate¾a alebo miestnej akènej skupiny uvedené
v odseku 4 písm. a) a c). Uvedené sa nevzahuje na národné projekty a ve¾ké projekty.
(9) Ak sa osoba podie¾ajúca sa na èinnostiach pod¾a
odsekov 6 a 8 alebo iná osoba dozvie o skutoènostiach
nasvedèujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutoènos bezodkladne poskytovate¾ovi. Ak je osobou
pod¾a predchádzajúcej vety zamestnanec poskytovate¾a, oznámi túto skutoènos svojmu najbliiemu nadriadenému.
(10) Poskytovate¾ vylúèi osobu, ktorá je v konflikte záujmov, na základe oznámenia pod¾a odseku 9 alebo
z vlastného podnetu. Poskytovate¾ o vylúèení písomne
informuje vylúèenú osobu.
114
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(11) Vylúèená osoba sa na èinnostiach pod¾a odsekov 6 a 8 ïalej nezúèastòuje.
(12) Ak poskytovate¾ zistí, e iadate¾, prijímate¾,
partner, uívate¾ alebo dodávate¾ sú v konflikte záujmov, poskytovate¾ s oh¾adom na závanos poruenia
zákazu konfliktu záujmov môe:
a) uzna výdavky v schválenom projekte z èasti alebo
úplne za neoprávnené,
b) odstúpi od zmluvy alebo zmluvu vypoveda,
c) preskúma rozhodnutie pod¾a § 16 ods. 2 alebo
d) postúpi vec na konanie pod¾a osobitného predpisu.114)
(13) Na projekty technickej pomoci, projekty, pri ktorých je iadate¾ alebo prijímate¾ a poskytovate¾ tá istá
osoba, sa nevzahujú odseky 3 a 8, ak je zabezpeèené
oddelenie výkonu funkcií zainteresovaných osôb na
strane poskytovate¾a v rozsahu, v akom sa podie¾ajú na
èinnostiach pod¾a odseku 4.
§ 47
Spracúvanie osobných údajov
(1) Orgány pod¾a tohto zákona sú pri poskytovaní
príspevku, kontrole a súvisiacich èinnostiach oprávnené získava a spracúva osobné údaje fyzických osôb
iadate¾a, prijímate¾a, partnera, uívate¾a, cie¾ovej
skupiny, dodávate¾a a iných osôb, ak je to nevyhnutné
na plnenie úloh pod¾a tohto zákona.
(2) Osobnými údajmi spracúvanými pod¾a tohto zákona sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, tátne obèianstvo, národnos, etnický pôvod, údaje pod¾a osobitného
predpisu115) a ïalie údaje v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie úloh pod¾a tohto zákona.
(3) Orgány pod¾a tohto zákona sú oprávnené vyadova osobné údaje pod¾a odseku 2 z informaèných systémov iných právnických osôb, a to na úèely a v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.
(4) Prijímate¾ a partner sú oprávnení na úèely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku
a v súvislosti s realizáciou projektu získava, spracúva
a poskytnú osobné údaje uívate¾a a cie¾ovej skupiny
v rozsahu pod¾a odseku 2 poskytovate¾ovi urèenému
v zmluve alebo v rozhodnutí pod¾a § 16 ods. 2.
(5) Poskytovate¾ zverejòuje osobné údaje na úèely plnenia povinností pod¾a § 48. Poskytovate¾ je oprávnený
v nevyhnutnom rozsahu poskytnú a sprístupni spracúvané osobné údaje na úèely preukázania pouitia
príspevku v rámci kontrolnej alebo inej èinnosti orgánov pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu.31)
(6) Orgány pod¾a tohto zákona môu získava osobné
údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných
dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné
údaje na nosièi informácií.

) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
115
) Príloha è. 1 nariadenia (EÚ) è. 1304/2013.
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§ 48

§ 49

Zverejòovanie

Informaèný monitorovací systém

(1) Poskytovate¾ zverejní na svojom webovom sídle do
60 pracovných dní od skonèenia rozhodovania o iadostiach v konaní o iadosti pre kadú výzvu zoznam
schválených iadostí v poradí urèenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o iadosti;
zoznam obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné
meno a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktorá
poiadala o poskytnutie príspevku,
b) názov projektu,
c) výku schváleného príspevku,
d) zoznam odborných hodnotite¾ov, v rozsahu titul,
meno, priezvisko.
(2) Poskytovate¾ zverejní na svojom webovom sídle do
60 pracovných dní od skonèenia rozhodovania o iadostiach v konaní o iadosti pre kadú výzvu zoznam
neschválených iadostí v poradí urèenom na základe
aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o iadosti; zoznam obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné
meno a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktorá
poiadala o poskytnutie príspevku,
b) názov projektu,
c) dôvody neschválenia iadosti,
d) zoznam odborných hodnotite¾ov, v rozsahu titul,
meno, priezvisko.
(3) Poskytovate¾ zverejní do 60 pracovných dní od
skonèenia rozhodovania o iadostiach alebo informovaní iadate¾a pod¾a § 27 ods. 6 údaje v rozsahu pod¾a
odseku 1 a 2 ak ide o konanie zaèaté na základe vyzvaní
pod¾a tohto zákona.
(4) Výzva, výzva na predkladanie projektového zámeru, vyzvania pod¾a tohto zákona, ich zmeny alebo zruenie a údaje v rozsahu pod¾a odsekov 1 a 3 poskytovate¾ a centrálny koordinaèný orgán zverejòujú na
svojom webovom sídle najmenej tri roky.
(5) Centrálny koordinaèný orgán na základe údajov
poskytnutých od poskytovate¾a zverejòuje pod¾a osobitného predpisu116) na svojom webovom sídle údaje
o zmluvách, ktoré nadobudli úèinnos a o právoplatných rozhodnutiach pod¾a § 16 ods. 2; poskytovate¾ je
povinný na iados centrálneho koordinaèného orgánu
poskytnú tieto údaje centrálnemu koordinaènému orgánu.
(6) Na zverejòovanie pri poskytovaní príspevku z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 4. Na zverejòovanie sa v tomto prípade vzahuje osobitný
predpis.117)
(7) Na zverejòovanie pri poskytovaní príspevku z operaèného programu Interact sa nevzahujú ustanovenia
odsekov 1 a 4.
116

)Èl. 115 ods. 2 a bod 1 prílohy XII nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
) Èl. 111 nariadenia (EÚ) è. 1306/2013.
118
) Èl. 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
117
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(1) Informaèný monitorovací systém zahàòa tandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informaèný monitorovací systém obsahuje údaje,
ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finanèné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku a na zabezpeèenie informácií pod¾a osobitných
predpisov.118) Informaèný monitorovací systém slúi na
evidenciu informácii a osobných údajov fyzických osôb
získavaných pri poskytovaní príspevku pod¾a § 47.
(2) Riadiaci orgán, certifikaèný orgán, orgán auditu,
platobná jednotka, spolupracujúci orgán a správa finanènej kontroly evidujú a aktualizujú v informaènom
monitorovacom systéme údaje pod¾a odseku 1; tieto orgány zodpovedajú za aktuálnos, pravdivos, úplnos
a správnos nimi vloených údajov.
(3) iadate¾ a prijímate¾ evidujú a aktualizujú v informaènom monitorovacom systéme údaje pod¾a odseku
1; tieto osoby zodpovedajú za aktuálnos, pravdivos,
úplnos a správnos nimi vloených údajov.
(4) Prostredníctvom informaèného monitorovacieho
systému sa elektronicky vymieòajú údaje s údajmi v informaèných systémoch Európskej komisie urèených
pre správu európskych trukturálnych a investièných
fondov a s inými vnútrotátnymi informaènými systémami.
(5) Informaèný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka spravuje a prevádzkuje agentúra; odseky
1 a 4 sa nepouijú.
(6) Informaèný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie operaèného programu INTERACT spravuje
a prevádzkuje riadiaci orgán, ktorým je Bratislavský
samosprávny kraj; odseky 1 a 4 sa nepouijú.
§ 50
Informaèný systém
úètovníctva fondov Európskej únie
(1) Certifikaèný orgán zabezpeèuje vývoj a prevádzku
informaèného systému úètovníctva fondov Európskej
únie. Agentúra zabezpeèuje èas informaèného systému úètovníctva fondov Európskej únie pre Európsky
po¾nohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Tento informaèný systém obsahuje údaje súvisiace s finanèným
riadením európskych trukturálnych a investièných
fondov.
(2) Certifikaèný orgán, platobná jednotka a agentúra
evidujú a aktualizujú údaje v informaènom systéme
úètovníctva fondov Európskej únie; tieto orgány zodpovedajú za pravdivos, úplnos a správnos údajov.
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§ 51
Prechodné ustanovenie
Ustanovenia § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3 sa vzahujú
na odvod za poruenie finanènej disciplíny, pre ktorý
rozhodnutie nadobudlo právoplatnos od 1. januára
2015.
Èl. II
Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z. a zákona
è. 135/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:
Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtentajnským knieatstvom a Nórskym krá¾ovstvom o finanènom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 
2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym krá¾ovstvom a Európskou úniou o nórskom finanènom mechanizme na obdobie rokov 2009  2014
(Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) è. 966/2012
z 25. októbra 2012 o rozpoètových pravidlách, ktoré sa
vzahujú na veobecný rozpoèet Únie, a zruení nariadenia Rady (ES, Euratom) è. 1605/2002 (Ú. v. EÚ
L 298, 26. 10. 2012), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013 zo 17. decembra
2013, ktorým sa stanovujú spoloèné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom po¾nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde,
a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES)
è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1305/2013 zo
17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruení nariadenia Rady
(ES) è. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
è. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú
pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013, ktorým sa stanovujú
spoloèné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom po¾nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom
a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na rieenie zmeny klímy, urèovaním
èiastkových cie¾ov a zámerov vo výkonnostnom rámci
a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske
trukturálne a investièné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 08. 03.
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2014), zákon è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. V § 1 ods. 2 druhá veta znie: Tento zákon upravuje práva a povinnosti kontrolovanej osoby, kontrolovaného subjektu, auditovaného subjektu, auditovanej
osoby a súèinnos právnických osôb a fyzických osôb,
ktoré majú ku kontrolovanej osobe, kontrolovanému
subjektu, auditovanému subjektu alebo auditovanej
osobe vzah dodávate¾a výkonov, tovarov, prác alebo
sluieb, alebo akejko¾vek inej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné
podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finanènej kontroly, vnútorného auditu alebo vládneho auditu, ak ich
poskytnutiu nebráni osobitný predpis3a) (ïalej len tretia osoba)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady
è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorích predpisov, § 23 zákona
è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 297/2008 Z. z..

3. V poznámkach pod èiarou k odkazom 5 a 6 sa na
konci pripájajú tieto citácie: zákon è. 528/2008 Z. z.
v znení neskorích predpisov, zákon è. 292/2014 Z. z..
4. V § 2 ods. 2 písm. a) piaty bod znie:
5. napomáha hospodárnemu, efektívnemu, úèinnému a úèelnému vykonávaniu èinností auditovaného subjektu,.
5. V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová prostriedky Európskej únie7c) nahrádzajú slovami verejné prostriedky.
6. V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová efektívne a úèinné
nahrádzajú slovami efektívne, úèinné a úèelné.
7. V § 2 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) kontrolovanou osobou orgán verejnej správy, právnická osoba, fyzická osoba okrem iadate¾a7c) a iadate¾a o priamu podporu kontrolovanú v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme7d) a ak
poiada o vykonanie administratívnej kontroly, osoba, ktorá pripravuje projekt pod¾a osobitného
predpisu7e),.
Doterajie písmená f) a t) sa oznaèujú ako písmená g) a u).
Poznámky pod èiarou k odkazom 7c a 7e znejú:

7c) § 3 ods. 2 písm. e) zákona è. 292/2014 Z. z.
7d
) Èl. 67 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení
a monitorovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 352/78, (ES)
è. 165/94, (ES) è. 2799/98, (ES) è. 814/2000, (ES)
è. 1290/2005 a (ES) 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013)
v platnom znení.
7e
) § 26 a 28 zákona è. 292/2014 Z. z..

8. V § 2 ods. 2 písm. k) sa za slovo príjem vkladá
èiarka a slovo poskytnutie.
9. V § 2 ods. 2 písm. l) sa za slovo sluieb vkladajú
slová v správnom èase7f).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 7f znie:

7f) Èl. 30 nariadenia (EÚ, Euratom) è. 966/2012..

10. V § 3 písm. b) sa slová ods. 3 a 5 nahrádzajú
slovami ods. 3 a 4.
11. V § 3 písm. c) druhom bode sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami ods. 4.
12. V poznámke pod èiarou k odkazu 12c sa na konci
pripájajú tieto citácie: èl. 23 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady z 25. júna 2007, ktorým sa zriaïuje Európsky
fond pre integráciu tátnych prísluníkov tretích krajín
na obdobie rokov 2007 a 2013 ako súèas veobecného programu Solidarita a riadenie migraèných tokov
(2007/435/ES) (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2007) v platnom
znení, zákon è. 528/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov, Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom,
Lichtentajnským knieatstvom a Nórskym krá¾ovstvom o finanènom mechanizme EHP na obdobie rokov
2009  2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym krá¾ovstvom a Európskou úniou o nórskom finanènom mechanizme na obdobie rokov 2009 
2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), èl. 127 nariadenia
(EÚ) è. 1303/2013, vykonávacie nariadenie (EÚ)
è. 215/2014, zákon è. 292/2014 Z. z..
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 12d sa na konci
pripája táto citácia: Dohoda medzi Európskou úniou,
Islandom, Lichtentajnským knieatstvom a Nórskym
krá¾ovstvom o finanènom mechanizme EHP na obdobie
rokov 2009  2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym krá¾ovstvom a Európskou úniou
o nórskom finanènom mechanizme na obdobie rokov
2009  2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), èl. 126 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013..
14. V § 3 písm. h) sa slová § 36 ods. 1 a 2 nahrádzajú slovami § 36 ods. 1 a 3.
15. V § 4 písm. a) sa slová efektívny a úèinný nahrádzajú slovami efektívny, úèinný a úèelný.
16. V § 4 písm. b) sa za slovo predpisov6) vkladá
èiarka a slová kontrolovaným subjektom sa nahrádzajú slovami podmienok poskytnutia verejných prostriedkov, podmienok zmlúv a rozhodnutí vydaných na
základe osobitných predpisov13ab).
17. V § 4 písm. c) sa slová efektívnosti a úèinnosti
nahrádzajú slovami efektívnosti, úèinnosti a úèelnosti.
18. § 4 sa dopåòa písmenami e) a f), ktoré znejú:
e) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,9)
f) správnos a overite¾nos vykonávania finanènej operácie alebo jej èasti, spo¾ahlivos výkazníctva, ochranu majetku a informácií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Èl. 2 bod 36 a 38 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Èl. 3 písm. q) nariadenia (ES) è. 1198/2006 v platnom znení.
Èl. 27 nariadenia Komisie (ES) è. 1828/2006 v platnom znení..

19. Doterají text § 5 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Predbená finanèná kontrola sa vykonáva ako
administratívna kontrola a kontrola na mieste. Admi-
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nistratívna kontrola sa vykonáva ako vnútorná
administratívna kontrola alebo ako administratívna
kontrola kontrolovanej osoby. Kontrola na mieste sa
môe vykona u kontrolovanej osoby..
20. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Predbenou finanènou kontrolou vykonávanou
ako administratívna kontrola orgán verejnej správy
overuje kadú finanènú operáciu alebo jej èas. Predbenou finanènou kontrolou vykonávanou ako kontrola na mieste môe orgán verejnej správy overi vybranú
finanènú operáciu alebo jej èas..
21. V § 6 ods. 3 sa slová kontrolného orgánu nahrádzajú slovami vykonávajúci následnú finanènú kontrolu.
22. V § 9 ods. 1 úvodná veta znie: Predbenou finanènou kontrolou sa so zameraním na hospodárnos,
efektívnos, úèinnos a úèelnos pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finanènej operácie alebo jej èasti s.
23. V poznámke pod èiarou k odkazu 13ab sa na
konci pripájajú tieto citácie: zákon è. 71/1967 Zb.
v znení neskorích predpisov, zákon è. 528/2008 Z. z.
v znení neskorích predpisov, zákon è. 292/2014 Z. z..
24. V § 9 ods. 1 písm. f) sa spojka a nahrádza èiarkou.
25. V § 9 ods. 1 písm. g) sa slovo internými nahrádza slovom vnútornými a na konci sa pripája spojka a.
26. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.12c).
27. V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Na zamestnancov uvedených v prvej vete sa vzahuje ustanovenie § 15 rovnako..
28. V § 9 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Na vykonanie predbenej finanènej kontroly môe orgán verejnej správy prizva zamestnancov iných
orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb
alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené
osobitnou povahou finanènej operácie alebo jej èasti.
Úèas prizvaných osôb na predbenej finanènej kontrole sa povauje za iný úkon vo veobecnom záujme.
(4) Finanènú operáciu alebo jej èas nemono vykona alebo v nej pokraèova, ak finanèná operácia alebo
jej èas nie sú v súlade so skutoènosami uvedenými
v odseku 1. Finanènú operáciu alebo jej èas mono
realizova a po odstránení nedostatkov zistených
predbenou finanènou kontrolou alebo po prijatí úèinných nápravných opatrení..
29. § 9 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Podozrenie z trestnej èinnosti sú zamestnanci
vykonávajúci predbenú finanènú kontrolu povinní
oznámi orgánom èinným v trestnom konaní a iné skutoènosti orgánom prísluným pod¾a osobitných predpisov.14)
(8) Ak sa na základe záverov predbenej finanènej
kontroly má zaèa konanie pod¾a veobecného predpi-
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su o správnom konaní,15) k podaniu sa priloia potrebné prílohy, ktoré tvoria informácie, doklady a iné podklady vzahujúce sa k nedostatkom zisteným
predbenou finanènou kontrolou..
30. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 9a
Vnútorná administratívna kontrola
Vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 na doklade
súvisiacom s finanènou operáciou alebo jej èasou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením,
èi finanèná operácia alebo jej èas je alebo nie je v súlade s
a) rozpoètom orgánu verejnej správy,
b) rozpoètom na dva nasledujúce rozpoètové roky, ak
ide o realizáciu verejného obstarávania pod¾a osobitného predpisu18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým
je tátna rozpoètová organizácia, a ak sa výdavky na
tento úèel vynaloia aj poèas nasledujúcich dvoch
rozpoètových rokov,
c) osobitnými predpismi,1)
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahranièia,
e) uzatvorenými zmluvami,13aa)
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných
predpisov,13ab)
g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.12c)
§ 9b
Administratívna kontrola kontrolovanej osoby
(1) Pri vykonávaní administratívnej kontroly kontrolovanej osoby sú zamestnanci orgánu verejnej správy
oprávnení v nevyhnutnom rozsahu vyadova
a) poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov,
vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov
a iných podkladov súvisiacich s finanènou operáciou alebo jej èasou v urèenej lehote, okrem tých,
ktoré má orgán verejnej správy k dispozícii od kontrolovanej osoby,
b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených
administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby
a odstránenie príèin ich vzniku,
c) predloenie originálov alebo overených kópií dokladov, iných podkladov, poskytnutie informácií a vysvetlení, ktoré sú potrebné pre výkon administratívnej kontroly kontrolovanej osoby od tretej osoby.
(2) Pri vykonávaní administratívnej kontroly kontrolovanej osoby sú zamestnanci orgánu verejnej správy
povinní
a) potvrdi kontrolovanej osobe alebo tretej osobe prevzatie poskytnutých originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäo-

b)

c)

d)

e)
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vých médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich
výpisov, výstupov, dokumentov a iných podkladov,
ak dôjde k ich poskytnutiu pod¾a odseku 1 písm. a)
alebo písm. c) a zabezpeèi ich riadnu ochranu pred
stratou, znièením, pokodením a zneuitím; tieto
veci orgán verejnej správy vráti bezodkladne tomu,
od koho sa vyiadali, ak nie sú potrebné na ïalí výkon administratívnej kontroly kontrolovanej osoby
alebo na iné konanie pod¾a osobitných predpisov,14)
oboznámi kontrolovanú osobu s návrhom správy
z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby
jeho doruèením, ak boli zistené nedostatky a vyiada od nej v lehote urèenej orgánom verejnej správy
písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení
uvedených v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
preveri opodstatnenos námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na
splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
zoh¾adni opodstatnené námietky v správe z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a neopodstatnenos námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámi kontrolovanej osobe v správe
z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
zasla správu z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby kontrolovanej osobe.

(3) Oprávnenia pod¾a odseku 1 a povinnosti pod¾a
odseku 2 písm. a) a d) sa vzahujú na prizvané osoby
rovnako.
(4) Pri vykonávaní administratívnej kontroly kontrolovanej osoby je kontrolovaná osoba oprávnená
a) vyadova od zamestnancov orgánu verejnej správy
a prizvanej osoby potvrdenie o prevzatí originálov
alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov
a iných podkladov potrebných na výkon administratívnej kontroly kontrolovanej osoby vyiadaných
pod¾a odseku 1 písm. a),
b) vyjadri sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení
uvedených v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby v lehote urèenej orgánom
verejnej správy; ak sa kontrolovaná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby
nevyjadrí alebo nevznesie námietky v urèenej lehote,
povaujú sa zistené nedostatky, navrhnuté opatrenia a lehota na splnenie opatrení uvedené v návrhu
správy z administratívnej kontroly kontrolovanej
osoby za akceptované,
c) vyadova od orgánu verejnej správy odovzdanie
správy z administratívnej kontroly kontrolovanej
osoby.
(5) Pri vykonávaní administratívnej kontroly kontrolovanej osoby kontrolovaná osoba a jej zamestnanci sú
povinní
a) predloi zamestnancom orgánu verejnej správy na
vyiadanie výsledky kontrol a auditov vykonaných
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inými orgánmi, ktoré majú vzah k predmetu administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
predloi v lehote urèenej orgánom verejnej správy
vyiadané originály alebo overené kópie dokladov,
písomnosti, záznamy dát na pamäových médiách
prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov, výstupy a poskytnú vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s finanènou operáciou alebo jej èasou vyiadané pod¾a odseku 1
písm. a) a vyda mu na jeho vyiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
poskytnú súèinnos zamestnancom orgánu verejnej správy,
splni v urèenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby a odstráni príèiny ich vzniku,
predloi orgánu verejnej správy v lehote urèenej
v správe z administratívnej kontroly kontrolovanej
osoby správu o splnených opatreniach prijatých na
nápravu nedostatkov zistených administratívnou
kontrolou kontrolovanej osoby a o odstránených príèinách ich vzniku.

(6) O zistených nedostatkoch z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby orgán verejnej správy vypracuje návrh správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a správu z administratívnej kontroly
kontrolovanej osoby. Ak neboli zistené nedostatky, orgán verejnej správy vypracuje iba správu z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby.
(7) Návrh správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby obsahuje
a) oznaèenie orgánu verejnej správy, ktorý vykonal administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,
b) mená a priezviská zamestnancov orgánu verejnej
správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,
c) oznaèenie kontrolovanej osoby,
d) predmet administratívnej kontroly kontrolovanej
osoby,
e) opis zistených nedostatkov spolu s návrhmi opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku,
f) závery administratívnej kontroly kontrolovanej osoby vrátane vyjadrenia o súlade finanènej operácie
alebo jej èasti so skutoènosami uvedenými v § 9
ods. 1,
g) zoznam dokladov a iných písomností vzahujúcich
sa k predmetu administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
h) zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené
administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby,
i) dátum vyhotovenia návrhu správy z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby,
j) podpisy zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby,
k) lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom,
l) lehotu na predloenie písomnej správy o splnených
opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej
osoby a o odstránení príèin ich vzniku.
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(8) Na náleitosti správy z administratívnej kontroly
kontrolovanej osoby sa vzahuje odsek 7 písm. a) a d),
f), g) a j) rovnako. Okrem týchto náleitostí správa z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby obsahuje
dátum vyhotovenia správy z administratívnej kontroly
kontrolovanej osoby. Ak boli zistené nedostatky, správa z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby okrem náleitostí uvedených v prvej a druhej vete obsahuje aj
a) dátum doruèenia návrhu správy z administratívnej
kontroly kontrolovanej osoby na oboznámenie kontrolovanej osobe,
b) informáciu o tom, èi kontrolovaná osoba podala námietky pod¾a odseku 4 písm. b),
c) spôsob vysporiadania námietok podaných pod¾a odseku 4 písm. b),
d) náleitosti uvedené v odseku 7 písm. e) so zoh¾adnením výsledkov opodstatnenosti podaných námietok,
e) upozornenie, e v realizácii vybranej finanènej operácie alebo jej èasti, sa môe pokraèova a po odstránení zistených nedostatkov alebo po prijatí
úèinných nápravných opatrení,
f) zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené
administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby,
g) lehotu na predloenie písomnej správy o splnených
opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou kontrolovanej
osoby a o odstránení príèin ich vzniku.
(9) Administratívna kontrola kontrolovanej osoby je
skonèená dòom zaslania správy z administratívnej
kontroly kontrolovanej osoby kontrolovanej osobe.
§ 9c
Kontrola na mieste
(1) Kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci orgánu verejnej správy na základe písomného poverenia
vydaného urèeným vedúcim zamestnancom orgánu verejnej správy.
(2) Zamestnanci orgánu verejnej správy sú pri vykonávaní kontroly na mieste oprávnení v nevyhnutnom
rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných
predpisoch13b)
a) vstupova do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok kontrolovanej
osoby alebo tretej osoby, alebo vstupova do obydlia,
ktoré kontrolovaná osoba alebo tretia osoba pouíva
na vykonávanie hospodárskej èinnosti,
b) vyadova od kontrolovanej osoby v urèenej lehote
poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov,
vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov
a iných podkladov potrebných na výkon kontroly na
mieste,
c) odobera aj mimo priestorov kontrolovanej osoby
originály alebo overené kópie dokladov, písomností,
záznamy dát na pamäových médiách prostriedkov
výpoètovej techniky, ich výpisy, výstupy, dokumenty a iné podklady, ktorých vydanie nie je veobecne
záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú
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potrebné na zabezpeèenie dôkazov nevyhnutných
na výkon kontroly na mieste,
d) vyadova splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a odstránenie príèin ich vzniku,
e) odobera od tretej osoby originály alebo overené kópie dokladov, podkladov a vyadova poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s kontrolou na
mieste, ak je to nevyhnutné na overenie finanènej
operácie alebo jej èasti.
(3) Zamestnanci orgánu verejnej správy sú pri vykonávaní kontroly na mieste povinní
a) vopred oznámi kontrolovanej osobe a tretej osobe
predmet a termín zaèatia kontroly na mieste; ak by
oznámením o zaèatí kontroly na mieste mohlo dôjs
k zmareniu kontroly na mieste, sú povinní oznámenie urobi najneskôr pri zaèatí fyzického výkonu
kontroly na mieste,
b) preukáza sa poverením na vykonanie kontroly na
mieste a predloi preukaz totonosti alebo sluobný
preukaz,
c) vyda kontrolovanej osobe alebo tretej osobe potvrdenie o odobratí originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäových
médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných podkladov mimo
priestorov kontrolovanej osoby alebo tretej osoby
a zabezpeèi ich riadnu ochranu pred stratou, znièením, pokodením a zneuitím; tieto veci orgán verejnej správy vráti bezodkladne tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ïalí výkon kontroly na
mieste alebo na iné konanie pod¾a osobitných predpisov,14)
d) oboznámi kontrolovanú osobu s návrhom správy
z kontroly na mieste jeho doruèením, ak boli kontrolou na mieste zistené nedostatky a vyiada od nej
v lehote urèenej orgánom verejnej správy písomné
vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým
opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste,
e) preveri opodstatnenos námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na
splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste,
f) zoh¾adni opodstatnené námietky v správe z kontroly na mieste a neopodstatnenos námietok spolu
s odôvodnením neopodstatnenosti oznámi kontrolovanej osobe v správe z kontroly na mieste,
g) zasla správu z kontroly na mieste kontrolovanej
osobe.
(4) Oprávnenia pod¾a odseku 2 a povinnosti pod¾a
odseku 3 písm. a) a f) sa vzahujú na prizvané osoby
rovnako.
(5) Pri vykonávaní kontroly na mieste je kontrolovaná osoba oprávnená
a) vyadova od zamestnancov orgánu verejnej správy
a prizvanej osoby preukázanie skutoèností pod¾a odseku 3 písm. b),
b) vyadova od zamestnancov orgánu verejnej správy
a prizvanej osoby potvrdenie o odobratí originálov
alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäových médiách prostriedkov výpoè-

Èiastka 90

tovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov
a iných podkladov potrebných na výkon kontroly na
mieste,
c) vyjadri sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení
uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste v lehote urèenej orgánom verejnej správy; ak sa kontrolovaná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým
opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste nevyjadrí
alebo nevznesie námietky v urèenej lehote, povaujú
sa zistené nedostatky, navrhnuté opatrenia a lehota
na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy
z kontroly na mieste za akceptované,
d) vyadova od orgánu verejnej správy odovzdanie
správy z kontroly na mieste.
(6) Pri vykonávaní kontroly na mieste kontrolovaná
osoba a jej zamestnanci sú povinní
a) vytvori podmienky na vykonanie kontroly na mieste
a zdra sa konania, ktoré by mohlo ohrozi jej zaèatie a riadny priebeh,
b) oboznámi pri zaèatí kontroly na mieste zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvanú osobu s bezpeènostnými predpismi, ktoré sa vzahujú na priestory kontrolovanej osoby,
c) predloi zamestnancom orgánu verejnej správy na
vyiadanie výsledky kontrol a auditov vykonaných
inými orgánmi, ktoré majú vzah k predmetu kontroly na mieste,
d) umoni zamestnancom orgánu verejnej správy
vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia,
ktoré kontrolovaná osoba pouíva na vykonávanie
hospodárskej èinnosti,
e) predloi v lehote urèenej orgánom verejnej správy
vyiadané originály alebo overené kópie dokladov,
písomností, záznamov dát na pamäových médiách
prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov, výstupy a poskytnú vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s výkonom kontroly
na mieste a vyda mu na jeho vyiadanie písomné
potvrdenie o ich úplnosti,
f) poskytnú súèinnos zamestnancom orgánu verejnej správy,
g) splni v urèenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a odstráni
príèiny ich vzniku,
h) predloi orgánu verejnej správy v lehote urèenej
v správe z kontroly na mieste správu o splnených
opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránených príèinách ich vzniku.
(7) O zistených nedostatkoch z kontroly na mieste orgán verejnej správy vypracuje návrh správy z kontroly
na mieste a správu z kontroly na mieste. Ak neboli zistené nedostatky, orgán verejnej správy vypracuje iba
správu z kontroly na mieste.
(8) Návrh správy z kontroly na mieste obsahuje
a) oznaèenie orgánu verejnej správy, ktorý vykonal
kontrolu na mieste,
b) mená a priezviská zamestnancov orgánu verejnej
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správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali kontrolu na
mieste,
c) oznaèenie kontrolovanej osoby,
d) predmet kontroly na mieste,
e) dátum fyzického výkonu kontroly na mieste,
f) miesto fyzického výkonu kontroly na mieste,
g) opis zistených nedostatkov spolu s návrhmi opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku,
h) závery kontroly na mieste vrátane vyjadrenia o súlade finanènej operácie alebo jej èasti so skutoènosami uvedenými v § 9 ods. 1,
i) zoznam dokladov a iných písomností vzahujúcich
sa k predmetu kontroly na mieste,
j) zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené
kontrolou na mieste,
k) dátum vyhotovenia návrhu správy z kontroly na
mieste,
l) podpisy zamestnancov orgánu verejnej správy a prizvaných osôb, ktorí vykonali kontrolu na mieste,
m) lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom,
n) lehotu na predloenie písomnej správy o splnených
opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránení príèin ich
vzniku.
(9) Na náleitosti správy z kontroly na mieste sa vzahuje odsek 8 písm. a) a f), h), i) a l) rovnako. Okrem
týchto náleitostí správa z kontroly na mieste obsahuje
dátum vyhotovenia správy z kontroly na mieste. Ak boli
zistené nedostatky, správa z kontroly na mieste okrem
náleitostí uvedených v prvej a druhej vete obsahuje aj
a) dátum doruèenia návrhu správy z kontroly na mieste na oboznámenie kontrolovanej osobe,
b) informáciu o tom, èi kontrolovaná osoba podala námietky pod¾a odseku 5 písm. c),
c) spôsob vysporiadania námietok pod¾a odseku 5
písm. c),
d) náleitosti uvedené v odseku 8 písm. g) so zoh¾adnením opodstatnenosti podaných námietok,
e) upozornenie, e v realizácii vybranej finanènej operácie alebo jej èasti sa môe pokraèova a po odstránení zistených nedostatkov alebo po prijatí
úèinných nápravných opatrení,
f) zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené
kontrolou na mieste,
g) lehotu na predloenie písomnej správy o splnených
opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránení príèin ich
vzniku.
(10) Kontrola na mieste je skonèená dòom zaslania
správy z kontroly na mieste kontrolovanej osobe.
§ 9d
(1) Tretia osoba je povinná poskytnú orgánu verejnej správy súèinnos v rozsahu pod¾a § 9b ods. 1
písm. c) a § 9c ods. 2 písm. a) a e).
(2) Povinnosti ustanovené v § 9b ods. 5 písm. b), § 9c
ods. 6 písm. a), b), d), e) a f) sa vzahujú na tretiu osobu
rovnako.
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(3) Oprávnenia ustanovené v § 9b ods. 4 písm. a) sa
vzahujú na tretiu osobu rovnako..
31. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Priebenou finanènou kontrolou sa overuje súlad vybranej finanènej operácie alebo jej èasti s osobitnými predpismi,1) uzatvorenými zmluvami,13aa) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike
poskytujú prostriedky zo zahranièia, alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab)
s cie¾om predís neoprávnenému, nehospodárnemu,
neefektívnemu, neúèinnému a neúèelnému pouitiu
verejných prostriedkov. Overenie vybranej finanènej
operácie alebo jej èasti zabezpeèí vedúci zamestnanec
organizaèného útvaru orgánu verejnej správy, ktorý je
funkène a organizaène nezávislý od organizaèného útvaru zodpovedného za jej prípravu a realizáciu a za vykonávanie predbenej finanènej kontroly..
32. V § 10 ods. 2 a 4 sa vypúa slovo pripravovaná
vo vetkých tvaroch.
33. V § 13 ods. 1 písm. e) sa slovo dokladov nahrádza slovami originálov dokladov a slovo doklady sa
nahrádza slovami originály dokladov.
34. V § 13 ods. 2 písm. a) sa za slovo subjektu vkladajú slová alebo tretej osobe.
35. § 14a znie:
§ 14a
(1) Tretia osoba je povinná poskytnú kontrolnému
orgánu súèinnos v rozsahu pod¾a § 13 ods. 1 písm. a),
c) a e).
(2) Povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2 písm. a), b), d)
a e) sa vzahujú na tretiu osobu rovnako..
36. V § 26 ods. 2 sa slovo plnenie nahrádza slovom
plneniu.
37. V poznámke pod èiarou k odkazu 18ab sa na
konci pripája táto citácia: èl. 123 nariadenia (EÚ)
è. 1303/2013..
38. V poznámke pod èiarou k odkazu 18af sa na konci pripája táto citácia: èl. 125 nariadenia (EÚ)
è. 1303/2013..
39. V § 35c ods. 3 sa za slová a zamestnanec vkladá
slovo inej.
40. V § 35c ods. 5 sa slová minister financií nahrádzajú slovami  ministerstvo financií.
41. V § 35c ods. 6 sa slová ministrom financií nahrádzajú slovami ministerstvom financií.
42. V § 35c ods. 9 sa slová odseku 6 nahrádzajú
slovami odseku 7.
43. V § 35c ods. 12 sa za slovo zamestnancom vkladajú slová alebo zamestnancom a slová ministrovi financií nahrádzajú slovami ministerstvu financií.
44. V § 35c ods. 16 sa slová odseku 11 nahrádzajú
slovami odseku 12.
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45. V § 35d ods. 2 sa za slová a k) vkladajú slová
a § 15.
46. V § 35e ods. 2 sa za slová odsek 1 vkladajú slová
písm. a) a k) a m).
47. V § 35e ods. 3 písm. a) sa slovo doruèenia nahrádza slovom odovzdania.
48. V § 35e ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
okrem informácie o vypracovaní a obsahu èiastkovej
správy.
49. V § 35g ods. 5 sa slová ods. 4 a 5 nahrádzajú
slovami ods. 5 a 6.
50. V § 36 ods. 1 úvodná veta znie: Orgán verejnej
správy, ktorý vykonáva predbenú finanènú kontrolu,
kontrolný orgán alebo auditujúci orgán môe uloi za
nesplnenie povinností uvedených v § 9b ods. 5, § 9c
ods. 6, § 9d, § 14 ods. 2, § 14a alebo § 35d ods. 7 a 8.
51. V § 36 ods. 1 písm. a) sa slová kontrolovanému
subjektu nahrádzajú slovami kontrolovanej osobe,
kontrolovanému subjektu.
52. V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová zamestnancovi
kontrolovaného subjektu, nahrádzajú slovami zamestnancovi kontrolovanej osoby, zamestnancovi kontrolovaného subjektu,.
53. V § 36 odsek 3 znie:
(3) Ak zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 vykonajú
kontrolu v rozpore s postupom pod¾a § 9a alebo ich vyjadrenie pod¾a § 9a, § 9b ods. 7 písm. f), § 9c ods. 8
písm. h) je nesprávne alebo konajú v rozpore s § 9
ods. 4, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán je
oprávnený uloi im pokutu do 3 000 eur..
54. V § 36 ods. 6 sa za slová odsekov 1 a 3 vkladajú
slová orgán verejnej správy, ktorý vykonáva predbenú finanènú kontrolu,.
55. V § 36 ods. 7 sa za slovo sa vkladajú slová orgán verejnej správy, ktorý vykonáva predbenú finanènú kontrolu,.
56. V § 37 ods. 3 sa slová ods. 2 a 6 nahrádzajú
slovami ods. 4 a 8.
57. V § 38 ods. 1 sa za slovo ktorý vkladajú slová
orgán verejnej správy vykonávajúci predbenú finanènú kontrolu,.
58. Za § 41c sa vkladá § 41d, ktorý znie:
§ 41d
(1) Finanèná kontrola, vnútorný audit a vládny audit
zaèaté pred 1. novembrom 2014 sa dokonèia pod¾a
predpisov úèinných do 31. októbra 2014, ak odsek 2
neustanovuje inak.
(2) Ustanovenia § 5, § 6 ods. 1 a § 9 v znení úèinnom
do 31. októbra 2014 sa pouijú na vykonanie predbenej finanènej kontroly pomoci a podpory poskytovanej
pod¾a zákona è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov. Ustanovenia § 5, § 6 ods. 1,
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§ 9, § 9a a § 9d v znení úèinnom od 1. novembra 2014
sa pouijú na vykonanie predbenej finanènej kontroly
príspevku poskytovaného pod¾a zákona è. 292/2014
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..
59. Slová finanèná operácia vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami finanèná
operácia alebo jej èas v príslunom tvare.
Èl. III
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 468/2010 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z., zákona è. 287/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 436/2013 Z. z. a zákona è. 102/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: o ktorom osobitný predpis ustanovuje inak12aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12aa znie:

12aa) Napríklad § 28 zákona è. 528/2008 Z. z. v znení neskorích
predpisov, § 42 a 43 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 8 ods. 4 piatej vete sa za slovom zákona vypúa èiarka a slová bené výdavky na trvanlivé tovary
a vybavenie na vojenské úèely, na výstavbu vojenského
charakteru a vojenských budov.
3. V § 19 ods. 12 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Subjekt verejnej správy zaradený
v ústrednej správe, ktorým je záujmové zdruenie právnických osôb,22ac) môe prijíma úvery alebo pôièky len
po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva
financií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22ac znie:

22ac) § 20f a 20j Obèianskeho zákonníka v znení zákona
è. 509/1991 Zb..

4. V § 20 odsek 2 znie:
(2) Z výdavkov pod¾a § 8 ods. 3 sa poskytujú prostriedky prostredníctvom prísluného orgánu tátnej
správy alebo, ak tak ustanoví osobitný zákon, prostredníctvom inej právnickej osoby pod¾a osobitného
predpisu24a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) Napríklad § 12 a 15 zákona è. 528/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 16 a 25 zákona è. 292/2014 Z. z..
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5. V § 20 sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
6. V § 31 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak osobitný predpis vo vzahu k správnemu orgánu, ktorým je Pôdohospodárska
platobná agentúra neustanoví inak.48b).


Poznámka pod èiarou k odkazu 48b znie:

48b

) Napríklad § 33 ods. 2 zákona è. 292/2014 Z. z..

7. V § 31 odsek 15 znie:
(15) Na postup pri úhrade odvodu za poruenie finanènej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami
Európskej únie a prostriedkami tátneho rozpoètu urèenými na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie sa vzahuje osobitný
predpis;12aa) penále a pokuta sú príjmom tátneho rozpoètu pod¾a § 7 ods. 1 písm. i)..
Èl. IV
Zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení zákona è. 266/2009 Z. z., zákona è. 57/2010 Z. z., zákona
è. 116/2011 Z. z., zákona è. 71/2012 Z. z. a zákona
è. 111/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 úvodnej vete sa za slová (ïalej len podpora) vkladajú slová pre programové obdobie 2007 
2013 a poskytovanie podpory pod¾a osobitného
predpisu2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a

 ) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
è. 1310/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1305/2013, pokia¾ ide o zdroje a ich rozde¾ovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES)
è. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1307/2013, (EÚ) è. 1306/2013 a (EÚ) è. 1308/2013,
pokia¾ ide o ich uplatòovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347,
20. 12. 2013)..

2. § 5 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov plní úlohy styèného miesta pod¾a osobitého predpisu.29a)
(5) Orgán zabezpeèujúci ochranu finanèných záujmov je pri plnení úloh29b) pod¾a tohto zákona oprávnený
poadova od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky,
certifikaèného orgánu, centrálneho koordinaèného orgánu, orgánu auditu, prijímate¾a, partnera a iných
osôb súèinnos a tieto subjekty sú povinné poadovanú
súèinnos poskytnú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

29a) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) è. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúèených subjektov
(Ú. v. EÚ L 344, 20. 12. 2008).
29b
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)
è. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF),
ktorým sa zruuje nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom)

Strana 2359

è. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013).
Nariadenie (EÚ) è. 1302/2008..

3. V § 9 ods. 3 sa èiarka za slovom orgánu nahrádza slovom a a vypúajú sa slová alebo prijímate¾a.
4. V § 24 ods. 1 sa vypúajú slová a súèasne nedolo k porueniu finanènej disciplíny pod¾a osobitného
predpisu,54a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 54a sa vypúa.
5. V § 24 ods. 4 sa za slovo zabezpeèenia vkladá
slovo budúcej.
6. V § 24 ods. 5 prvá veta znie: Ak prijímate¾ poruil
finanènú disciplínu,55) dòom právoplatnosti rozhodnutia o poruení finanènej disciplíny prechádza bezodplatne na prísluný orgán59) spoloène s poh¾adávkou
pod¾a § 28b ods. 2 aj záloné právo pod¾a odseku 4, a to
v rozsahu a za podmienok existujúceho záloného práva..
7. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Certifikaèným overovaním sa overuje oprávnenos výdavkov a správnos a zákonnos postupu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pri realizácií pomoci a podpory..
8. V § 25 ods. 3 písm. a) sa vypúa bodkoèiarka
a slová táto povinnos sa vzahuje aj na prijímate¾a
a partnera.
9. V § 25 ods. 3 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
10. V § 26 odsek 9 znie:
(9) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá
prijímate¾ovi alebo riadiacemu orgánu pod¾a odsekov 3
a 6 ak tatutárny orgán, zamestnanec, alebo osoba
konajúca v mene a na úèet prijímate¾a, partnera alebo
riadiaceho orgánu je podozrivá zo spáchania trestného
èinu..
11. V § 27a ods. 1 sa vypúa bodkoèiarka a slová
ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepouije.
12. V § 27a ods. 3 a 5 sa slovo dvojnásobku nahrádza slovami jeden a pol násobku.
13. V § 28 ods. 2 písmeno d) znie:
d) prijímate¾ predloil iados o platbu a oznámenie
o vysporiadaní finanèných vzahov, v ktorom navrhne vykonanie vzájomného zapoèítania, alebo vzájomné zapoèítanie poh¾adávok vykoná jednostranne
riadiaci orgán; suma schválená v iadosti o platbu
riadiacim orgánom musí by vyia ako suma schválená riadiacim orgánom v oznámení o vysporiadaní
finanèných vzahov..
14. V § 28 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: z dôvodu poruenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy, alebo.
15. V § 28 odsek 4 znie:
(4) Riadiaci orgán bezodkladne oznámi prijímate¾ovi
pripravované vykonanie vzájomného zapoèítania poh¾adávok z príspevku alebo jeho èasti. Ak prijímate¾
s jednostranným zapoèítaním poh¾adávok z príspevku
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alebo jeho èasti pod¾a odseku 2 písm. d) nesúhlasí, je
povinný to oznámi riadiacemu orgánu do troch dní odo
dòa doruèenia oznámenia pod¾a predchádzajúcej
vety..
16. V § 28 ods. 7 sa vypúa èiarka za slovom organizácia a slová alebo v rámci operaèného programu
Cezhranièná spolupráca Slovenská republika  Èeská
republika alebo operaèného programu Interact.
17. V § 28 odsek 8 znie:
(8) Ak riadiaci orgán zistí nesplnenie povinnosti prijímate¾a vráti príspevok alebo jeho èas a nevykoná sa
vzájomné zapoèítanie poh¾adávok z príspevku alebo
jeho èasti, vyzve prijímate¾a na vrátenie príspevku alebo jeho èasti. V tomto prípade prijímate¾ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikaèným orgánom na osobitný úèet ministerstva financií vedený
v tátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikaèným orgánom a prostriedky tátneho rozpoètu vráti do rozpoètu príslunej platobnej jednotky pod¾a osobitného predpisu.54) Ak prijímate¾
nevráti príspevok alebo jeho èas na základe výzvy pod¾a prvej vety alebo neuzavrie s riadiacim orgánom dohodu o splátkach pod¾a § 28a, alebo ak riadiaci orgán nepostupuje pod¾a § 27a ods. 2, riadiaci orgán postupuje
pod¾a osobitného predpisu.68).
18. V § 28 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9
a 11, ktoré znejú:
(9) Osoba, ktorej bol uloený odvod za poruenie finanènej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami
Európskej únie a prostriedkami tátneho rozpoètu, odvádza prostriedky Európskej únie schválené certifikaèným orgánom na osobitný úèet ministerstva financií
vedený v tátnej pokladnici. Prostriedky Európskej
únie neschválené certifikaèným orgánom a prostriedky
tátneho rozpoètu odvádza na príjmový úèet príslunej
platobnej jednotky, ak § 22 ods. 3 neustanovuje inak.
(10) Osoba, ktorá poruila finanènú disciplínu
v rámci realizovaného národného projektu prijímate¾om, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
a bol jej uloený odvod za poruenie finanènej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie
a prostriedkami tátneho rozpoètu, odvádza prostriedky Európskej únie a prostriedky tátneho rozpoètu na
samostatný mimorozpoètový úèet prijímate¾a, ktorým
je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Prijímate¾,
ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti
prostriedky Európskej únie schválené certifikaèným
orgánom na osobitný úèet ministerstva financií vedený
v tátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikaèným orgánom a prostriedky tátneho rozpoètu odvádza na príjmový úèet príslunej platobnej jednotky.
(11) Ak prísluný orgán vydávajúci rozhodnutie
o poruení finanènej disciplíny uloí penále za poruenie finanènej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníi o úrok
z omekania, ktorý je príjmom Európskej únie pod¾a
osobitného predpisu.68c) Suma úroku z omekania sa
odvedie na osobitný úèet ministerstva financií vedený
v tátnej pokladnici..
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Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 12.
Poznámka pod èiarou k odkazu 68c znie:

68c) Èl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) è. 1303/2013..

19. § 28a vrátane nadpisu znie:
§ 28a
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1) Riadiaci orgán môe na písomné poiadanie prijímate¾a, ktorý nemôe vráti príspevok alebo jeho èas
pod¾a § 27a alebo § 28 riadne a vèas, uzavrie s prijímate¾om dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
musí ma písomnú formu. Riadiaci orgán nemôe dohodnú splátky v dohode o splátkach na dobu dlhiu
ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhiu ako jeden rok odo dòa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho èasti.
(2) Riadiaci orgán môe uzavrie s prijímate¾om dohodu o splátkach pod¾a odseku 1, ak
a) prijímate¾ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej
zápisnice68a) èo do dôvodu aj výky a súèasou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímate¾a, e súhlasí
s jej vykonate¾nosou; spísanie notárskej zápisnice
sa nevyaduje, ak je prijímate¾om tátna rozpoètová
organizácia, tátna príspevková organizácia alebo
tátny fond,
b) by sa prijímate¾ovi zaplatením celého dlhu zhorili
jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c) sa prijímate¾ v dohode o splátkach zaviae, e ak nezaplatí niektorú splátku riadne a vèas, celý dlh sa
stane splatným.
(3) Riadiaci orgán môe uzavrie s prijímate¾om dohodu o odklade plnenia pod¾a odseku 1, ak
a) prijímate¾ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej
zápisnice68a) èo do dôvodu aj výky a súèasou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímate¾a, e súhlasí
s jej vykonate¾nosou; spísanie notárskej zápisnice
sa nevyaduje, ak je prijímate¾om tátna rozpoètová
organizácia, tátna príspevková organizácia alebo
tátny fond,
b) by sa prijímate¾ovi neumonením odkladu plnenia
zhorili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4) Poskytovate¾ môe dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrie najneskôr do dòa urèeného na vrátenie príspevku alebo jeho èasti vo výzve
pod¾a § 27a ods. 1 a 4 a § 28 ods. 8.
(5) Náklady na spísanie notárskej zápisnice pod¾a
odsekov 2 a 3 znáa prijímate¾.
(6) Riadiaci orgán úètuje subjektu, ktorý je príjemcom tátnej pomoci pod¾a osobitných predpisov,68b)
úroky z omekania vo výke príslunej sadzby urèenej
Európskou komisiou platnej v deò podpisu dohody
o splátkach alebo dohody o odklade plnenia.
(7) Ak prijímate¾ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach, alebo nevráti príspevok alebo jeho
èas v súlade s dohodou o odklade plnenia, riadiaci orgán na základe notárskej zápisnice môe vymáha prí-
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spevok alebo jeho èas v exekuènom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.68d)
(8) Ak sa príspevok alebo jeho èas nevymôe v exekuènom konaní pod¾a osobitného predpisu,62b) riadiaci
orgán postupuje pod¾a osobitného predpisu.68)
(9) Ustanoveniami odsekov 1 a 8 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov68b) v oblasti tátnej
pomoci.
(10) Ak má prijímate¾ sídlo alebo miesto podnikania
mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu pod¾a odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa vykoná
pod¾a právneho poriadku tátu, na území ktorého má
sídlo alebo miesto podnikania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 68d znie:

68d) Napríklad § 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 8 ods. 10
zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

20. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 28b
Osobitné ustanovenia k správe poh¾adávok
(1) Správca poh¾adávky z príspevku, ktorým je riadiaci orgán, je povinný najmä
a) výzvou na úhradu oznámi dlníkovi, e eviduje voèi
nemu poh¾adávku z príspevku a upozorni ho na následky neuhradenia poh¾adávky z príspevku,
b) vies osobitnú evidenciu vetkých poh¾adávok z príspevku v informaènom monitorovacom systéme.
(2) Ak dôjde k porueniu finanènej disciplíny pod¾a
osobitného predpisu68h) je správcom poh¾adávky z príspevku riadiaci orgán do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poruení finanènej disciplíny.
Dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poruení finanènej disciplíny sa správcom poh¾adávky
tátu z právoplatného rozhodnutia stáva prísluný orgán.59)
(3) O poh¾adávke tátu z právoplatného rozhodnutia
týkajúcej sa prostriedkov tátneho rozpoètu v správe
prísluného orgánu úètuje prísluná platobná jednotka;68e) o poh¾adávke tátu z právoplatného rozhodnutia
týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených
certifikaèným orgánom v správe prísluného orgánu
alebo o poh¾adávke z príspevku týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikaèným orgánom úètuje certifikaèný orgán.68e) O poh¾adávke z rozhodnutia voèi osobe, ktorá poruila finanènú
disciplínu v rámci národného projektu prijímate¾a, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie a prostriedkov tátneho rozpoètu úètuje prijímate¾, ktorým je Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4) Ak Európska komisia do jedného roka odo dòa
predloenia výkazu pod¾a osobitného predpisu68f) neuplatní postup pod¾a osobitného predpisu a poh¾adávka tátu z právoplatného rozhodnutia týkajúca sa
prostriedkov Európskej únie bude zaplatená z rozpoètu
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Európskej únie, správca, ktorým je prísluný orgán,
môe za podmienok pod¾a osobitného predpisu68g) rozhodnú o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky
tátu z právoplatného rozhodnutia..
Poznámky pod èiarou k odkazom 68e a 68h znejú:

68e) Èl. 72 písm. d) a h), èl. 122 ods. 2 a èl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoloèné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom po¾nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zruuje
nariadenie Rady (ES) è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013).
Èl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1828/2006.
68f
) Èl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1828/2006.
68g
) § 6a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
68h
) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

21. V § 30 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
22. V § 42 odsek 2 znie:
(2) Vzájomne zapoèíta poh¾adávky z podpory alebo
jej èasti je moné, ak
a) má platobná agentúra poh¾adávku z podpory alebo
jej èasti voèi prijímate¾ovi a zároveò prijímate¾ má
poh¾adávku z podpory alebo jej èasti voèi platobnej
agentúre,
b) prijímate¾ poiada platobnú agentúru o zapoèítanie
poh¾adávky a so vzájomným zapoèítaním poh¾adávok súhlasí platobná agentúra, alebo vzájomné zapoèítanie poh¾adávok vykoná jednostranne platobná agentúra..
23. V § 46ac ods. 4 a 6 sa slovo dvojnásobku nahrádza slovami jeden a pol násobku.
24. Za § 46ad sa vkladajú § 46ae a 46af, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 46ae
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. novembra 2014
Konanie pod¾a § 27a ods. 3 a 5 a § 46ac ods. 4 a 6 právoplatne neukonèené do 31. októbra 2014 sa dokonèí
pod¾a zákona úèinného od 1. novembra 2014 a na vrátenie finanèných prostriedkov sa vzahuje § 27a ods. 3
a 5 v znení úèinnom od 1. novembra 2014.
§ 46af
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. januára 2015
Ustanovenia § 28 ods. 9 a 10 a § 28b ods. 3 v znení
úèinnom od 1. januára 2015 sa vzahujú na odvod za
poruenie finanènej disciplíny, pre ktorý rozhodnutie
nadobudlo právoplatnos 1. januára 2015..
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Èl. V
Zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 315/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpeèenie alebo plnenie úloh v oblasti celoivotného vzdelávania, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pod¾a § 12 ods. 4, môe poiada
ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe..
Doterajie odseky 3 a 11 sa oznaèujú ako odseky 4
a 12.
2. V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová odseku 1 alebo
odseku 2 nahrádzajú slovami odseku 1, 2 alebo odseku 3.
3. V § 15 ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4 a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo
ide o iadate¾a pod¾a odseku 3.
4. V § 15 ods. 6 a 7 sa slová odseku 3 nahrádzajú
slovami odseku 4.
5. V § 15 ods. 8 sa slová koly, vysokej koly, profesijnej organizácie alebo stavovskej organizácie nahrádzajú slovami iadate¾a pod¾a odseku 1, 2 alebo odseku 3 a slová 3 a 6 sa nahrádzajú slovami 4 a 7.
6. V § 17 ods. 3 sa slová alebo profesijnej organizácii, nahrádzajú èiarkou a slovami profesijnej organi-
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zácii alebo organizácii zriadenej ministerstvom na zabezpeèenie alebo plnenie úloh v oblasti celoivotného
vzdelávania, a slová ods. 8 sa nahrádzajú slovami
ods. 9.
7. V § 24 ods. 1 písm. b) a ods. 3 úvodnej vete sa slová
§ 15 ods. 3 alebo § 15 ods. 4 nahrádzajú slovami § 15
ods. 4 alebo ods. 5.
8. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 28b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. novembra 2014
Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpeèenie alebo plnenie úloh v oblasti celoivotného vzdelávania, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pod¾a § 12 ods. 4, môe poiada
ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe do 31. decembra 2014.
Oprávnenie udelené organizácii zriadenej ministerstvom na zabezpeèenie alebo plnenie úloh v oblasti celoivotného vzdelávania platí do 30. septembra 2015..
Èl. VI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2014
okrem èl. I § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3, èl. III bodov 1.,
2., 5. a 7. a èl. IV bodov 18. a 20., ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

