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Právny rámec

Základné právne predpisy:

• Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

• Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite• Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

• Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly

• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

• Nariadenia ES , najmä č. 1083/2006, a nariadenia ES upravujúce  
jednotlivé štrukturálne fondy (ERDF, ESF)



Iné relevantné dokumenty:

• Príslušná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný   príspevok
• Príru čka pre žiadateľa (resp. prijímateľa)
• Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a 

Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (uznesenie vlády SR)
• Systém finan čného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
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• Systém finan čného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007-2013 (uznesenie vlády SR)

• Príslušná schéma štátnej pomoci
• Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Uznesenia vlády upravujú mnohé systémové záležitosti poskytovania 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), avšak samy o sebe 
nie sú pre žiadateľov (prijímateľov) záväzné. Záväznými sa pre prijímateľa 
stávajú vtedy, ak na uznesenia vlády odkazuje Zmluva o poskytnutí NFP 
ako na záväzné.



Zmluva o poskytnutí nenávratného 
finan čného príspevku

• Uzatvorená na základe slovenského Obchodného zákonníka

• pozostáva zo samotnej zmluvy a všeobecných zmluvných podmienok

• zmluvné strany

– príslušné ministerstvo ako poskytovateľ, zastúpené väčšinou 
organizáciou v jeho pôsobnosti na základe plnomocenstva

– úspešný žiadateľ, t.j. prijímate ľ

• výška schválených oprávnených výdavkov

• výška NFP , stanovená pevnou sumou aj príslušným % preplácania 
oprávnených výdavkov



Zmluva o poskytnutí nenávratného 
finan čného príspevku

• Identifikácia účtu určeného na príjem NFP
• Určenie dátumu , ku ktorému najneskôr musí byť projekt ukončený
• Použitie NFP je účelovo viazané
• Zákaz čerpania inej verejnej pomoci , ktorá by mala za následok dvojité    

preplácanie výdavkov
• NFP je súčasťou štátneho rozpočtu• NFP je súčasťou štátneho rozpočtu

– Štátne orgány finančnej kontroly (MF SR, správy finančnej kontroly) sú 
zo zákona oprávnené vykonať kontrolu použitia NFP

– Osobitný režim pri vrátení NFP v prípade porušenia finančnej 
disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

– Zákonom (523/2004 Z. z.) stanovené penále v prípade omeškania s 
vrátením odvodu (NFP), teda nie úroky z omeškania podľa 
Obchodného zákonníka



Základné povinnosti prijímate ľa

• Žiadateľ bez súhlasu poskytovateľa nemôže zmeni ť právnu formu , 
nemôže splynúť, zlúčiť sa s inou spoločnosťou, nemôže sa rozdeliť na nové 
spoločnosti – v opačnom prípade to zakladá právo poskytovateľa na 
odstúpenie od zmluvy.

• Nesmie dôjsť k podstatnej zmene projektu počas 5 rokov od ukončenia 
projektu. Až po uplynutí tejto lehoty je možné s predmetom projektu voľne 
disponovať. V prípade malých a stredných podnikateľov môže byť táto 
lehota skrátená na základe rozhodnutia RO na 3 roky. lehota skrátená na základe rozhodnutia RO na 3 roky. 

• Prijímateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, prác a služieb postupovať 
podľa zákona o verejnom obstarávaní resp. na základe obchodnej 
verejnej súťaže. Neplatí, ak prijímateľ obstaral dodávky ešte pred uzavretím 
zmluvy.

• Prijímateľ je povinný zasielať poskytovateľovi v pravidelných intervaloch 
monitorovacie správy , a to aj určitý čas po skončení projektu.

• Prijímateľ je povinný dosahovať stanovené ukazovatele , ktoré boli 
súčasťou žiadosti o NFP.



Iné dojednania

• Majetok získaný na základe NFP zostáva vo vlastníctve prijímate ľa. 
Dispozícia je obmedzená. Majetok je možné zaťažiť len so súhlasom 
poskytovateľa. 

• Proti majetku môže byť vedený výkon rozhodnutia len zo strany MF SR, 
správy finančnej kontroly alebo banky financujúcej projekt (v prípade banky 
musí byť medzi poskytovateľom a bankou uzatvorená zmluva o spolupráci).

• Poskytovateľ je oprávnený požiadať prijímateľa o poskytnutie zábezpeky
na zabezpečenie záväzkov prijímateľa voči poskytovateľovi. Poskytovateľ je 
oprávnený pozastaviť platby až do poskytnutia tejto zábezpeky. 

• V prípade porušenia zmluvy je poskytovateľ oprávnený pozastavi ť
poskytovanie NFP.

• Zmluvu možno meniť len písomne formou dodatkov. Výška NFP nemôže 
byť predmetom dodatku.

• Stanovenie osôb oprávnených vykonať kontrolu priamo u poskytovateľa.
• Stanovenie pravidiel pre posudzovanie oprávnenosti výdavkov.



Ukončenie zmluvy

• Zmluvu je možné ukon čiť riadnou realizáciou projektu, dohodou, 
odstúpením od zmluvy.

• Od zmluvy je možné odstúpi ť v prípade podstatného porušenia záväzkov v 
zmysle Obchodného zákonníka. Zmluva okrem toho definuje prípady, ktoré 
sú považované za podstatné porušenie zmluvy.

• Vrátenie NFP
– Nevyčerpanie 
– Nedosiahnutie požadovaných ukazovateľov
– Porušenie finančnej disciplíny
– Odstúpenie od zmluvy.



Ďakujem za pozornosť.


