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V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov 

zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.3 znie: 

5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo 

kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo 

kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej 

hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 

označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí 

za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu prostredníctvom 

kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, 

Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 

dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového 

účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP. 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie: 

5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň 

čerpania NFP, resp. jeho časti. 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13: 

5.13  Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy 

limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.  

Článok 17  SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA 

A PRIJÍMATEĽOV 

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady preukazujúce 

hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, 

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

za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho 

orgánu potrebné podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.  

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

financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. 

Kombinovať všetky tri systémy financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci 

jedného projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.  

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie 

práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania 

a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.     

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé 

Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky 

realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami 

uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá 

samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (refundáciu). 

Rovnaký princíp platí na akúkoľvek kombináciu typov financovania., tzn. že výdavok, ktorý bol deklarovaný 

v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie 

a naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom 

v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) 

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

6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán 

týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý 

je pre zmluvné strany záväzný. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení 

Zmluvy, resp. práv a povinností zmluvných strán. 

7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči 

Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),  
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b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči 

Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej 

organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“), 

e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581  Občianskeho zákonníka, resp. 

§ 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj „Obchodný zákonník“).  

8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 – 530  

Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 

postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou 

a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov 

postupníkovi.  

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

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci 

dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál 

alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné 

uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.  

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

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie 

žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné 

rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia, 

11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej 

rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu 

predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva 

SR o započítaní). 

12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581  Občianskeho zákonníka, 

resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží 

doklady preukazujúce započítanie pohľadávok. 

13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie 

uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku 

podľa čl. 6 ods. 3 VZP.  

Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon 

kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 
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Príloha č. 2 - PREDMET PODPORY NFP 

1. Všeobecné informácie o Projekte 
 

Názov Projektu Revitalizácia námestia pri kostole v obci Nová Bystrica 

Kód ITMS 22140120703 

Operačný program Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 

Prioritná os 4 Regenerácia sídiel 

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

61 - Integrované projekty na obnovu 
miest a vidieka 

100 01 – Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

21 – Činnosti súvisiace so životným 
prostredím 

75 
05 – vidiecka oblasť 

11 – Doprava 25 

 

 
2.  Miesto realizácie Projektu 
 

NUTS II SK 03 Stredné Slovensko 

NUTS III SK 031 Žilinský kraj 

Okres Čadca 

Obec Nová Bystrica 

Ulica - 

Číslo - 
 

 
3. Ciele Projektu 
 

Cieľ projektu 
Zvýšiť vybavenosť, atraktivitu a bezpečnosť centrálneho verejného priestranstva obce pre 
aktívny verejný život jej obyvateľov a návštevníkov 

Špecifický cieľ projektu 1 Úspešná a kvalitná realizácia projektu prostredníctvom efektívnej prípravy a riadenia 

Špecifický cieľ projektu 2 
Vytvoriť nové verejné priestranstvo v centre obce pri kostole so zázemím pre stretávanie 
sa, zhromažďovanie, oddych a trávenie voľného času 

 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu Eur 0 2013 588 240 2015 

Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných 
v rámci projektu 

počet 0 2013 5 2015 

Počet regenerovaných sídiel počet 0 2013 1 2015 

Počet regenerovaných sídiel so zameraním na 
debarierizáciu 

počet 0 2013 1 2015 

D
op

ad
 Počet obyvateľov, ktorí žijú 

v konkurencieschopnejšom prostredí 
prostredníctvom intervencií regenerácie 

počet 0 2013 2800 2020 
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Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Počet regenerovaných sídiel počet 0 2013 1 2015 

D
op

ad
 Počet obyvateľov, ktorí žijú 

v konkurencieschopnejšom prostredí 
prostredníctvom intervencií regenerácie 

počet 0 2013 2800 2020 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu Eur 0 2013 588 240 2015 

Počet regenerovaných sídiel so zameraním na 
debarierizáciu 

počet 0 2013 1 2015 

 

 
5.  Záväzný časový rámec realizácie Projektu 
 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie 

aktivity (DD/MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie 

aktivity (DD/MM/RRRR) 

A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla 03/2015 10/2015 

Podporné aktivity   

B Projektové a inžinierske práce      07/2013 10/2015 

 

 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 10/2015 

 
 
6.  Rozpočet projektu 
 

Oprávnené 

výdavky

Neoprávnené 

výdavky 

Celkové výdavky 

projektu 
Skupina výdavkov

EUR 568 800,00 0,00 568 800,00

EUR 524 004,50 0,00 524 004,50 717001

EUR 44 795,50 0,00 44 795,50 717002

SPOLU EUR 568 800,00 0,00 568 800,00 ∑ Stavba 

EUR 19 440,00 0,00 19 440,00

B1 Projektová 

dokumentácia 
EUR 11 760,00 0,00 11 760,00 716

B2 Stavebný dozor EUR 7 680,00 0,00 7 680,00 717001

SPOLU EUR 19 440,00 0,00 19 440,00 ∑ B

EUR 588 240,00 0,00 588 240,00

B
Projektové a inžinierske 

práce 

Aktivita

Hlavné aktivity

Celkovo

A
Revitalizácia verejných 

priestranstiev sídla

Stavebné práce

Podporné aktivity

 
 
Záväzná poznámka pre prijímateľa:  
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie 
uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).  

 


