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31. 03. 2017 Piata zmena vo formálnych náležitostiach výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora) 
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením  
§17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ZVEREJŇUJE INFORMÁCIU O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH ZVEREJNENEJ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014 – 2020, KÓD VÝZVY:  
IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora).  
 
 

ZMENY FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ: 
 

1. Zmena prílohy č. 3 formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 
a. Finančná analýza – metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu 

V dokumente bolo vykonaných viacero menších zásahov pre sprehľadnenie, resp. precizovanie textu, pričom z uvedeného dôvodu (sprehľadnenie 
textu) bola zostručnená časť č. 2 „Všeobecné ustanovenia o projektoch vytvárajúcich príjem“. 

 
Zdôvodnenie: SO pre IROP PO3 upravuje dokument v záujme sprehľadnenia textu a doplnenia niektorých vysvetľujúcich informácií v nadväznosti na 
doručené otázky žiadateľov. Predmetnou zmenou prílohy č. 3 formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa nemenia podmienky 
poskytnutia pomoci stanovené vo výzve. 
 
 
b. Finančná analýza – tabuľková časť 

V dokumente boli upravené nasledovné hárky: 

- Základné informácie – bol doplnený priestor pre podpis žiadateľa, uvedenie dátumu a miesta podpisu a upravený komentár, 
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- Rozpočet – úprava výpočtu a komentára, 

- Investičné výdavky – úprava terminológie v súvislosti s čistými príjmami podniku a úprava komentárov, 

- Peňažné toky projektu – úprava štruktúry hlavičky s identifikačnými údajmi, úprava niektorých vzorcov v riadku „spolufinancovanie žiadateľa“  
a v časti zaznamenávajúcej údaje o dani z príjmov v nadväznosti na aktuálnu legislatívu v tejto oblasti, 

- Odpisy – daňové – úprava komentára, 

- Zoznam odberateľov – úprava komentárov, 

- Hodnotenie inovácie – upravený prípad zadania nulovej hodnoty inovácie za predchádzajúce tri účtovné obdobia, kedy je bodový výsledok 
žiadateľa za toto kritérium 0 bodov a úprava príslušného komentára, 

- Zoznam dodávateľov – upravená možnosť zadania lokálnej príslušnosti dodávateľa, výlučne z územia SR a úprava komentárov. 
 

Zdôvodnenie: SO IROP pre PO3 upravuje dokument z dôvodu aktualizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v 
rámci ktorej došlo k zmene sadzby dane z príjmov a v nadväznosti na podnety žiadateľov. Predmetnou zmenou prílohy č. 3 formulára žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve. 
 
 
c. Finančná analýza – textová časť 

V textovej časti finančnej analýzy bola vykoná oprava zrejmej nesprávnosti a pridaný odkaz na prílohu č. 3 formulára ŽoNFP pri dĺžke referenčného 
obdobia. Okrem uvedeného boli doplnené dva informatívne komentáre pre oblasť hodnotiacich kritérií a udržateľnosť. 
 
Zdôvodnenie: SO pre IROP PO3 upravuje dokument v nadväznosti na zmeny v tabuľkovej výpočtovej časti. Predmetnou zmenou prílohy č. 3 
formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve. 
 

 
2. Zmena prílohy č. 4 formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Test podniku v ťažkostiach 

V dokumente bol upravený vzorec pre neziskovú účtovnú jednotku, účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva tak, aby bol výpočet v súlade 
s Inštrukciou k určeniu podniku v ťažkostiach. Úpravou bol dotknutý hárok „neziskove_UJ_podvojne“. Ďalšia úprava bola vykonaná v hárku 
„pausalne_vydavky“, v rámci ktorého boli rozšírené možnosti pri zadávaní vstupných údajov pre príjmy a výdavky tak, aby mal žiadateľ možnosť  
uviesť tieto údaje pre viacero relevantných riadkov z formulára príslušného daňového priznania pre subjekty uplatňujúce si výdavky paušálnym 
percentom z dosiahnutých príjmov. 
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Zdôvodnenie: SO pre IROP PO3 upravuje dokument v záujme zosúladenia tabuľkovej výpočtovej časti s textovou inštrukciou tak, aby bol výpočet 
v tabuľkovej časti v súlade s inštrukciou. Zmena sa týka výlučne subjektov, ktoré sú neziskovou účtovnou jednotkou, účtujúcou v sústave podvojného 
účtovníctva. Možnosť rozšíreného zadávania vstupných údajov pre príjmy a výdavky pre subjekty uplatňujúce si výdavky paušálnym percentom bola 
zapracovaná z dôvodu pokrytia všetkých možností vykazovania týchto údajov z príslušného formuláru daňového priznania.  
Predmetnou zmenou prílohy č. 4 formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo 
výzve. 
 

 
3. Zmena dátumu uzavretia výzvy 

Termín uzavretia výzvy sa mení z pôvodného termínu uzavretia (31. marec 2017) na 11. apríl 2017 
 
Zdôvodnenie: SO pre IROP PO3 v nadväznosti na vyššie uvedené zmeny výzvy a v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych  
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 predlžuje termín uzavretia výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora) na 
11.04.2017. 

 
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3 vyššie uvedenými zmenami mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku. Vykonanou zmenou vo formálnych náležitostiach výzvy sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve ani 
ostatné formálne náležitosti výzvy. 


