Upozornenie pre Prijímateľov OP Vzdelávanie na dôsledné dodržiavanie lehôt stanovených na
vrátenie príspevku, alebo jeho časti za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve
o poskytnutí NFP
V súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 10 prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí
NFP je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve
o poskytnutí NFP .
V zmysle čl. 10 (vysporiadanie finančných vzťahov a zmluvná pokuta), ods. 6 prílohy č. 1 zmluvy o
poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem
uvedený v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov do 50 dní odo dňa doručenia Žiadosti o vrátenie
finančných prostriedkov. Lehota 50 dní sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je medzi Prijímateľom a
Poskytovateľom uzatvorená dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v zmysle § 28a zákona č. 528/2008
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak Prijímateľ nesplní túto povinnosť a nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy
alebo neuzavrie s RO/SORO dohodu o splátkach, RO/SORO je povinný oznámiť toto porušenie príslušnej
Správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verené obstarávanie (ak ide o
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
V zmysle čl. 10, ods. 7 prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote do desiatich
dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa
uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v
Rozpočtovom informačnom systéme, oznámiť RO/SORO toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive
„Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“
je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
Je povinnosťou Prijímateľa, nie RO/SORO, zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky na úhradu
nezrovnalostí.
Záverom dôrazne upozorňujeme Prijímateľov, aby v rámci implementácie projektov zabezpečili
dôsledné dodržiavanie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP, riadiacej dokumentácie, usmernení
a ostatných pokynov RO/SORO a uplatňovali zásady správneho a efektívneho finančného riadenia, čím
sa eliminuje vznik neoprávnených výdavkov a pri Prijímateľoch z verejného sektora, aj negatívny dopad
na štátny rozpočet Slovenskej republiky.

