
Usmernenie SORO k predkladaniu oznámenia o nulovom čerpaní zálohovej 

platby 

Dňa 1. apríla 2008 nadobudla platnosť a účinnosť verzia 7.0 materiálu „Koncepcia systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov“. V rámci aktualizácie uvedeného dokumentu 
došlo okrem iného aj k zrušeniu povinnosti predkladať nulové zúčtovania zálohových platieb 
konečným prijímateľom na riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom. 
Nulové čerpanie bude konečný prijímateľ deklarovať oznámením predloženým riadiacim 
orgánom/sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom formou listu. 

Cieľom tohto usmernenia je stanovenie základných náležitostí, ktoré musí toto oznámenie 
o nulovom čerpaní zálohovej platby obsahovať. 

Na akceptáciu predloženého listu zo strany SORO (Ministerstvo školstva SR)je potrebné, aby  
konečný prijímateľ uvádzal nasledovné identifikačné údaje:  : 

a) identifikácia konečného prijímateľa (uviesť názov a adresa konečného prijímateľa) 
b) identifikácia projektu (uviesť 11-miestny ITMS kód projektu, registračné číslo a 

plný názov projektu) 
c) obdobie, za ktoré sa oznámenie o nečerpaní prostriedkov zálohovej platby 

predkladá (Uviesť mesačné resp. dvojmesačné obdobie, ktoré kopíruje kalendárne 
mesiace. Výnimku tvorí len oznámenie o nečerpaní prvej poskytnutej zálohovej 
platby v rámci projektu, kde v prípade jej nečerpania v mesiaci, v ktorom bola 
poskytnutá sa ako obdobie uvedie dátum prijatia zálohovej platby do konca daného 
kalendárneho mesiaca resp. nasledujúceho mesiaca v závislosti od stanoveného 
intervalu zúčtovania zálohových platieb – mesačne resp. dvojmesačne)  

d) dátum, podpis štatutárneho orgánu konečného prijímateľa (alebo osoby 
splnomocnenej štatutárnym orgánom) a odtlačok  pečiatky  konečného prijímateľa 
(v prípade, ak ju konečný prijímateľ používal aj v predchádzajúcich dokumentoch 
vo vzťahu so SORO ). 

Upozornenie 

Všetky identifikačné údaje je potrebné uvádzať v súlade so zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, resp. s jej dodatkami a autorizovanými poznámkami. 
V opačnom prípade by došlo k porušeniu zmluvných podmienok. 

Adresa na zasielanie oznámení: 

Odbor pre oprávnenosť výdavkov 
štrukturálnych fondov EÚ 
Sekcia ekonomiky pre ŠF EÚ 
Ministerstvo školstva SR 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 

Napriek skutočnosti, že uvedené oznámenie nahrádza formuláre žiadostí konečného 
prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby v prípade, že v uvedenom období nedošlo 
k čerpaniu finančných prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby, uvedené oznámenia sa 



nebudú číslovať. Číslované budú len predkladané nenulové žiadosti konečného prijímateľa 
o zúčtovanie zálohovej platby, ktorých číslovanie nebude ovplyvnené predkladaním oznámení 
konečného prijímateľa o nulovom čerpaní zálohovej platby. 

Prechodné ustanovenia 

Uvedené usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť 14. 4. 2008. V prípade, že konečný 
prijímateľ v období 1. 4. 2008 – 14. 4. 2008 zaslal na SORO oznámenie o nulovom čerpaní 
zálohovej platby s náležitosťami, ktoré sú v súlade s týmto usmernením, bude uvedené 
oznámenie akceptované. V prípade, ak uvedené oznámenie nespĺňalo stanovené náležitosti, je 
konečný prijímateľ povinný zaslať toto oznámenie v súlade s týmto usmernením. 

V prípade, že konečný prijímateľ v období 1. 4. 2008 – 14. 4. 2008 už zaslal žiadosť 
konečného prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby (za mesiac marec 2008, resp. február – 
marec 2008 v závislosti od obdobia stanoveného v zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a jej dodatkoch), v ktorom nedošlo k čerpaniu zálohovej platby, nie je 
potrebné za uvedené obdobie predkladať aj oznámenie o nulovom čerpaní zálohovej platby. 
Uvedené oznámenie bude konečný prijímateľ povinný zaslať až za ďalšie nasledujúce 
obdobie (mesačné, resp. dvojmesačné obdobie) v rámci ktorého nedôjde k čerpaniu 
prostriedkov zálohovej platby. 

V prípade ak bude konečný prijímateľ postupovať v súlade s týmto usmernením, 
(konkrétne bude zasielať namiesto žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby v nulovej výške  list 
s náležitosťami),  konanie prijímateľa bude v súlade pravidlami na poskytnutie pomoci z ES.  


