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1. Základné ustanovenia
Účelom tohto Právneho dokumentu je bližšie vysvetliť spôsob aplikácie pravidiel pri vybraných podmienkach
poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“), vytvoriť pozitívny priestor pre realizáciu projektov a zvýšiť mieru
informovania žiadateľa/prijímateľa najmä v porovnaní s overovaním splnenia PPP v neskorších fázach
projektového cyklu.
Právnym základom pre posudzovanie splnenia PPP uvedených v príslušnej výzve v neskorších fázach
projektového cyklu po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP, je Zmluva o NFP. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy
o NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej
vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v
súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k
jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento
dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o NFP, a to v
nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods.
3 VZP.
Na spôsob plnenia PPP, preukazovanie splnenia PPP, vyhodnocovanie, resp. overovanie tohto splnenia a úkony
s tým spojené vo fázach projektového cyklu po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP sa v súlade s článkom 2
ods. 2.5 Zmluvy o NFP vzťahuje tento Právny dokument.
Tento dokument ako Právny dokument, ako aj každá jeho aktualizácia, nadobúda platnosť dňom jeho schválenia
a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
1.1. Právny rámec
Tento Právny dokument vychádza najmä z nasledovných dokumentov:
-

Zákon o EŠIF - zákon 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;

-

Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení;

-

Vzor Zmluvy o NFP zverejnený poskytovateľom na www.culture.gov.sk.

1.2. Použité skratky
EŠIF

európske štrukturálne a investičné fondy

IROP

Integrovaný regionálny operačný program

NFP

nenávratný finančný príspevok

PPP

podmienka poskytnutia príspevku

„poskytovateľ“ alebo
„SO“

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej aj „MK SR“) ako
sprostredkovateľský orgán pre IROP konajúce v mene a na účet riadiaceho
orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky, konajúce v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone
časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 6.11.2015 v
platnom znení

Zákon o EŠIF

zákon 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

Zmluva o NFP

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

výzva

výzva na predkladanie ŽoNFP vrátane jej príloh, vyhlásená poskytovateľom

ŽoNFP

žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

1.3. Definícia podmienok poskytnutia príspevku
Uvedená definícia má informatívny charakter a nie je nadradená definíciám uvedeným v príslušných právnych
predpisoch a aktoch EÚ a SR.
Podmienka poskytnutia príspevku – podmienka poskytnutia NFP stanovená poskytovateľom vo výzve v súlade
s § 17 ods. 3 a ods. 4 Zákona o EŠIF a overovaná poskytovateľom v rámci konania o ŽoNFP v súlade s § 19
Zákona o EŠIF, resp. štatutárnym orgánom poskytovateľa v rámci konaní o opravných prostriedkoch podľa § 23
alebo 24 Zákona o EŠIF s cieľom vybrať najkvalitnejšie projekty a vydať rozhodnutie o schválení ŽoNFP a
následne opakovane overovaná poskytovateľom v súlade so Zmluvou o NFP aj v ďalších fázach projektového
cyklu (ak relevantné) s cieľom uistiť sa, že prostriedky EŠIF nie sú vynakladané v rozpore s podmienkami
stanovenými vo výzve a požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov a právnych aktov EÚ a SR.
Účelom stanovenia PPP je zabezpečenie súladu projektu s operačným programom a požiadavkami
poskytovateľa na projekt a na prijímateľa. Režim uplatňovania PPP v jednotlivých fázach projektového cyklu je
založený dvoma odlišnými právnymi základmi, a to buď Zákonom o EŠIF v rámci konania o ŽoNFP alebo
Zmluvou o NFP počas implementácie projektu a obdobia jeho udržateľnosti. Spôsob overovania splnenia PPP
poskytovateľom musí byť súladný s týmito právnymi základmi, avšak súčasne má poskytovateľ možnosť vlastnej
úpravy v rámci stanovených pravidiel tak, aby jeho postup zohľadňoval prioritný účel sledovaný poskytovateľom
pri poskytovaní príspevku z EŠIF v súlade s podmienkami operačného programu, pri súčasnom rešpektovaní
základných zásad konania správneho orgánu, resp. zásad vzťahujúcich sa na zmluvnú stranu.
Keďže podľa Zákona o EŠIF súčasťou každej výzvy musia byť povinne aplikované PPP podľa § 17 ods. 3
zákona, ako aj ďalšie PPP, ktoré sú alebo ich poskytovateľ považuje za relevantné pre účely danej výzvy podľa §
17 ods. 4, pričom forma preukázania splnenia PPP ako aj spôsob overenia jednotlivých PPP v rámci konania o
ŽoNFP je uvedený vo výzve, resp. jej prílohách (najmä v Príručke pre žiadateľa), pravidlá stanovené pre fázu
konania o ŽoNFP platia tak, ako boli stanovené v príslušnej výzve a jej prílohách.

2. PPP č. 18 k výzve IROP-PO3-SC31-2019-49
Názov PPP: Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby,
refundácia (ďalej aj „PPP č. 18“).
Zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o EŠIF (ďalej len „novela zákona o EŠIF“) sa z § 17
ods. 3 zákona o EŠIF vypustilo (okrem iného) aj písm. f) spôsob financovania, a teda spôsob financovania už
nepredstavuje PPP v zmysle zákona o EŠIF.
SO túto PPP overil vo fáze konania o ŽoNFP. V nadväznosti na opísané legislatívne zmeny a plnenie cieľov
vyplývajúcich z IROP pre špecifický cieľ 3.1 sa PPP č. 18 vykonaním týchto úkonov považuje za splnenú, a
preto sa vo fáze počas účinnosti Zmluvy o NFP neuplatňuje.
Umožnenie financovania projektov kreatívnych centier prostredníctvom všetkých foriem financovania vytvára
pozitívny priestor pre zlepšenie realizácie projektov.
Vzhľadom na to, že týmto Právnym dokumentom sa v súlade so Zmluvou o NFP ponúka možnosť zmeny
spôsobu financovania pre všetkých prijímateľov v rámci uvedenej výzvy a vzhľadom na to, že počet týchto
prijímateľov je objektívne obmedzený, SO ponúkne možnosť vykonania zmeny Zmluvy o NFP týkajúcej sa
dohodnutého spôsobu financovania v súlade s možnosťami definovanými Systémom finančného riadenia na
programové obdobie 2014 – 2020 všetkým prijímateľom v rámci uvedenej výzvy. V nadväznosti na všetky
skutočnosti uvedené v tomto Právnom dokumente bude zmena Zmluvy o NFP iniciovaná zo strany SO ako
poskytovateľa podľa článku 6 ods. 6.13 Zmluvy o NFP a realizovaná tam dohodnutým postupom.

