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USMERNENIE č. 3 

 

Sprostredkovateľského orgánu 

pre Integrovaný regionálny operačný program  

 

 

 

 

Vec 
Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii Ministerstva 
kultúry SR 

Určené pre: Prijímateľov príspevku z IROP v rámci projektov Prioritnej osi 3 IROP 

Vydáva: 
Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny 
operačný program  

Dátum platnosti: 17.06.2022 

Dátum účinnosti: Dňom zverejnenia na webovom sídle MK SR  

Schválil: 

Ing. Bc. Jana Minarovičová 
generálna riaditeľka 
Sekcia SO pre IROP PO3 
Ministerstvo kultúry SR 
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1. Úvod 

1. Cieľom tohto Usmernenia č. 3 Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný 
program PO3 (ďalej len „SO pre IROP PO3“ ) (ďalej len „Usmernenie“) je informovať prijímateľov 
o prijatých opatreniach na zrýchlenie implementácie PO3 v súvislosti s ukončovaním programového 
obdobia 2014-2020.  

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 stanovuje konečný termín oprávnenosti výdavkov na 
31.12.2023.  

3. SO pre IROP PO3 v rámci svojich kompetencií je povinný zabezpečiť, aby realizácia aktivít projektu bola 
ukončená do vyššie uvedeného termínu a boli splnené ciele jednotlivých projektov a IROP. V nadväznosti 
na uvedené je SO pre IROP PO3 povinný monitorovať realizáciu projektov, identifikovať riziká spojené s 
ich implementáciou a plnením stanovených cieľov IROP a realizáciou jednotlivých projektov a umožniť 
prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu implementáciu IROP.  

4. V čl. 8 ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „Zmluva“) je uvedené: „Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas“.  

5. SO pre IROP PO3 je oprávnený uvedené Usmernenie zrušiť alebo aktualizovať, pričom o každej zmene 
alebo zrušení tohto Usmernenia bude SO pre IROP PO3 informovať prijímateľov na webovom sídle MK 
SR  www.culture.gov.sk.  

 

2. Postup pre zrýchlenie implementácie projektov v rámci VO 

1. Prijímateľ podľa čl. 3 bodu 4 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve je povinný zaslať kompletnú 
dokumentáciu z verejného obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 
v lehotách a forme určenej v Systéme finančného riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak.  

2. S ohľadom na vyššie uvedené SO pre IROP PO3 stanovuje povinnosť pre prijímateľov predložiť VO na 
všetky aktivity projektov na štandardnú/následnú ex-post kontrolu v termíne. do 31.08.2022.  

3. Povinnosti prijímateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie 
stavebných prác tretím subjektom (dodávateľom/zhotoviteľom) a pri predkladaní dokumentácie z VO na 
finančnú kontrolu na SO pre IROP PO3 a odporúčania na problémové oblasti pri VO definuje metodický 
dokument Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania1.  

4. V prípade nepredloženia VO na všetky aktivity projektu v termíne stanovenom v bode 1 tejto kapitoly, 
bude mať SO pre IROP PO3 za to, že nebol zo strany prijímateľa splnený termín na predloženie VO na 
štandardnú/následnú ex-post kontrolu a SO pre IROP PO3 to bude považovať za nesplnenie povinnosti 
prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy.  

5. V prípade, ak prijímateľ nesplní uvedenú podmienku, SO pre IROP PO3 je oprávnený mimoriadne ukončiť 
zmluvný vzťah v zmysle čl. 9 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve, pričom s mimoriadnym 
ukončením Zmluvy sa spája povinnosť vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov v zmysle čl. 10 
Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve. 

                                                           
1 Príručka je zverejnená na webovom sídle https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/dokumenty/riadiace-
dokumenty/ 

 

http://www.culture.gov.sk/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/dokumenty/riadiace-dokumenty/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/dokumenty/riadiace-dokumenty/
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3. Postup pre zrýchlenie implementácie projektov v rámci predkladania ŽoP 

1. V kapitole 6.3.2 verzie 1.6 Príručky pre prijímateľa pre decentralizovanú výzvu je stanovená minimálna 
výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ na administratívnu finančnú kontrolu (ďalej len „AFK“) ŽoP v sume  
1 000 EUR. S cieľom akcelerácie čerpania ŽoP budú na  SO pre IROP PO3 prioritne spracovávané ŽoP 
prijaté v sume vyššej ako 10 000 EUR. V prípade, ak Prijímateľ predloží ŽoP v sume nižšej ako je 10 000 
EUR, SO pre IROP PO3 pri AFK ŽoP uprednostní ŽoP predložené v sume vyššej ako 10 000 EUR. 
Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na predkladanie záverečných ŽoP.  

2. V zmysle kapitoly 6.3.2 verzie 1.2 Príručky pre prijímateľa pre centralizovanú výzvu je stanovená 
minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ 10 000 EUR. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na 
predkladanie záverečných ŽoP.  

3. Ustanovenia tejto kapitoly sú záväzné pre všetkých prijímateľov, ktorých ŽoP bude doručená SO pre IROP 
PO3 po nadobudnutí účinnosti tohto Usmernenia. 

 

4. Záver 

1. Usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP, ktorých 
poskytovateľom príspevku z IROP je SO pre IROP PO3 a ktorých Zmluvy nadobudli účinnosť do 
31.07.2021.  
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