
 

 

 

Fond malých projektov 
SKHU/WETA/1901 

 

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU 
 

  
      

  

Budujeme partnerstvá 

Európsky fond regionálneho rozvoja  

 

www.skhu.eu 

http://www.skhu.eu/


Úvod 

 zmluva – možnosti zmeny 

 povinnosti podávania výkazov a správ  

 udržateľnosť výsledkov projektu 

 zabezpečenie kontrolovateľnosti 

 predkladanie príloh 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



Možnosti zmeny projektu  
 Žiadosť o zmenu administratívnych údajov projektu (adresy, kontaktné údaje, oficiálni zástupcovia, zmeny 

kontaktných osôb, zmena čísla bankového účtu prijímateľa) 

 Zmena údajov bankového účtu vedúceho prijímateľa malého projektu 

 Zmeny v projektových aktivitách (zavedením nových alebo nahradením starých) 

 Žiadosť o preskupenie rozpočtových prostriedkov (v rámci rozpočtových položiek alebo medzi rozpočtovými 
položkami) 

      - vrátane a pod 20% alebo 5.000,00 EUR 

      - nad 20% alebo 5.000,00 EUR 

 Žiadosť o zmenu projektových indikátorov 

        - pod a vrátane 20%  

        - nad 20%  

 Zmeny  v zložení projektového partnerstva  (s výnimkou právneho nástupníctva) 

 Zmeny projektových aktivít (špecifikácie/popisu)  

 Predĺženie trvania projektu  

 Zmeny časového harmonogramu (ktoré neovplyvnia celkovú dobu trvania projektu) 

 Zmeny rozpočtových položiek za predpokladu, že neovplyvnia základný cieľ projektu, ktorý bol schválený 
Monitorovacím výborom pre FMP 

 Zmeny schváleného množstva uvedené v popise/zdôvodnení rozpočtu  

       - vrátane a pod 10% 

  

  

  



Podávanie správ 

 Úroveň prijímateľa 

Finančná správa na úrovni 
prijímateľa malého projektu 

Maximálna doba trvania malého projektu je 
dvanásť (12) mesiacov, v rámci riadneho 
postupu každý  prijímateľ malého projektu  
predkladá finančnú správu prijímateľa raz, 
na konci realizácie projektu.  

 Úroveň projektu  

Záverečná správa malého 
projektu a Žiadosť o platbu 
malého projektu 
 

 

 

 

 

  

  



Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu poskytuje prehľad o 

relevantných informáciách v súvislosti s realizáciou (vykonané aktivity, dosiahnuté 

výsledky, ukazovatele, plnenie informačných povinností), zahŕňa aj dokumenty 

potvrdzujúce finančné vyúčtovanie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu podľa 

Príručky oprávnenosti výdavkov - v úradnom jazyku príslušného štátu, v eurách. 

Náklady, ktoré vznikli v inej mene ako EUR, sa majú prepočítať sadzbou stanovenou 

Európskou komisiou do EUR použitím mesačného výmenného kurzu platného 

pre mesiac. Výmenný kurz je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

Finančná správa na úrovni prijímateľa sa má predložiť v listinnej podobe bez príloh 

(prijímatelia v Maďarsku priložením originálu účtov) a aj elektronicky (xlsl. a  v 

podpísanej naskenovanej podobe vo formáte pdf) už aj s podpornou 

dokumentáciou (na CD/DVD/USB kľúči).  

Podávanie správ 
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• K tabuľke indikátorov je nutné priloženie dokumentov potvrdzujúcich 

ich realizáciu (napr. novinové články, prezenčné listiny, atď.) v 

skenovanej verzii prostredníctvom elektronického pamäťového média.  

• K tabuľke informovania a publicity je nutné priloženie dokumentov 

potvrdzujúcich realizáciu (napr. fotografie, plagáty, snímky obrazovky 

webovej stránky, atď.) v skenovanej verzii prostredníctvom 

elektronického pamäťového média.  

• K tabuľke verejného obstarávania je nutné priloženie dokumentov 

potvrdzujúcich realizáciu (napr. ponuky, vyhodnotenia, konania, atď.) 

v skenovanej verzii prostredníctvom elektronického pamäťového média.  

• K tabuľke vyúčtovania je nutné priloženie  faktúry, objednávky, 

dodacie listy, zmluvy, bankové výpisy atď. v skenovanej podobe 

prostredníctvom elektronického pamäťového média, a originálne 

faktúry treba poslať SzPI poštou (len HU prijímateľ).  

FINANČNÁ SPRÁPA PRIJÍMATEĹA MALÉHO 

PROJEKTU – PRÍLOHY 
Správa - prílohy 



Podávanie správ – Úroveň prijímateľa 

1. Finančná správa prijímateľa malého projektu 

Každý prijímateľ malého projektu je povinný pripraviť a predložiť svoju 
Finančnú správu kontrolnému orgánu individuálne podľa svojho sídla do 
pätnástich (15) kalendárnych dní od dátumu ukončenia realizácie projektu 
a to v úradnom jazyku príslušného štátu, v eurách. 

 

Najneskorší termín uhradenia výdavkov zo strany prijímateľa, ktoré vznikli 
počas trvania doby oprávnenosti na financovanie, je do tridsať (30) 
kalendárnych dní od dátumu ukončenia realizácie projektu.   
 

 

 

 

Kontrolný orgán SK  

Trnavský samosprávny kraj,  

P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

Kontrolný orgán HU 

Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály 

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

9400 Sopron, Verő József u. 1. 



Podávanie správ – Úroveň prijímateľa 

2. Kontrolný orgán do tridsiatich  (30) kalendárnych dní odo dňa podania 
správy kontroluje nákladové položky, ktoré majú byť zúčtované a vystavuje 
„Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov“. Ak má kontrolný orgán otázku v 
súvislosti s finančným zúčtovaním, prijímateľom malých projektov poskytne 
dve možnosti jeho opravy a doplnenia, avšak lehota na tieto dve doplnenia 
nemôže presiahnuť celkom pätnásť (15) kalendárnych dní. 

  Kontrolný orgán  vykonáva 100%-nú kontrolu výdavkov prijímateľov malých 
projektov na základe predloženej podpornej dokumentácie, overuje 
Finančnú správu na úrovni prijímateľa, vykoná kontrolu na mieste a 
vystavuje Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov. Následne vybraný kontrolór 
prvého stupňa na Slovensku (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR) vykoná počas jednotlivých monitorovacích období 15%-nú 
kontrolu vzorky finančnej správy na úrovni prijímateľov zo Slovenska. 
Kontrolný orgán informuje prijímateľa malého projektu o schválení zúčtovania 
na úrovni prijímateľa a doručí mu Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov.  

 

 

 



Podávanie správ – Úroveň projektu 

3. Vedúci prijímateľ malého projektu pripraví Záverečnú správu malého projektu 

 a Žiadosť o platbu malého projektu.  

 Záverečná správa musí byť predložená EZÚS RDV v slovenskom a 

maďarskom jazyku v listinnej podobe, ktorej súčasťou je aj elektronická (na 

CD/DVD/USB kľúči) podoba súhrnných  príloh, do  šesťdesiatich (60) 

kalendárnych dní po ukončení realizácie projektu.  

 Žiadosť o platbu malého projektu (a 2 ks „Vyhlásenie o oprávnenosti 

výdavkov“, ktoré tvoria prílohu žiadosti) predkladá vedúci prijímateľ v 

úradnom jazyku podľa svojho sídla, v eurách.  

- EZÚS vynesie rozhodnutie do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia 

správy a e-mailom informuje vedúceho prijímateľa malého projektu o jej 

schválení (na prípadné doplnenie je 8 dní). 

 

 

 



Vedúci prijímateľ pripraví a predkladá   

Záverečnú správu malého projektu a Žiadosť o platbu 

malého projektu 

Prijímateľ malého projektu postúpi 

 Vedúcemu prijímateľovi malého projektu: 

- Schválenú Finančnú správu   

- Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov  

 Rába-Duna-Vág ETT, 2800 Tatabánya, Fő tér 4 

• Záverečná správa  → v listinnej podobe v slovenskom a maďarskom jazyku - 

CD/DVD/pendrive 

• Žiadosť o platbu → v listinnej podobe (spolu s priloženými 2 ks Vyhláseniami 

oprávnenosti výdavkov)  - predkladá vedúci prijímateľ  v úradnom jazyku podľa 

svojho sídla, v eurách. 
Do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od dátumu ukončenia realizácie projektu! 



 Úroveň 
partnera: 

• Prijímatelia sa majú usilovať o to, aby zosúladili 
koniec realizácie projektu a predkladali Finančnú 
správu na úrovni prijímateľa príslušnému 
kontrolnému orgánu. 

 Úroveň 
projektu  

• O Záverečnej správe malého projektu EZÚS RDV 
vynesie rozhodnutie do tridsiatich (30) kalendárnych 
dní a následne v rámci štvormesačného cyklu 
podávania správ predkladá svojmu kontrolnému 
orgánu (SzPI) aj Žiadosť o platbu malého projektu. 

Vyplatenie 

• Po schválení správy a žiadosti o 
platbu Spoločným sekretariátom sa 
realizuje prevod finančného 
príspevku EFRR pre EZÚS, ktorý 
EZÚS preplatí vedúcemu 
prijímateľovi malého projektu. 

Informácie a odporúčania k podaniu správy:  



Cyklusy podávania správ na úrovni 

strešných projektov (EZÚS RDV): 
Termín: 

02/05/2020 do 15.06.2020 

06/09/2020 do 15.10.2020 

10/2020-01/2021 do 15.02.2021 

02/05/2021 do 15.06.2021 

06/09/2021 do 15.10.2021 

10/2021-01/2022 do 15.02.2022 

02/05/2022 do 15.06.2022 

06/09/2022 do 15.10.2022 

10/2022-01/2023 do 15.02.2023 

02/05/2023 do 15.06.2023 



Kontrola na mieste 

Kto 
vykoná? 

Kedy?  
pred vystavením Vyhlásenia o 

oprávnenosti  výdavkov a 
vyplatením finančného príspevku 

Kde? v sídle prijímateľov 

kontrolné orgány 



Ďalšie informácie  

• V zmysle bodu 2.3.2 Príručky pre prijímateľov je EZÚS RDV oprávnené vykonávať 
monitorovacie návštevy za účelom kontroly realizácie projektu alebo využitia 
výsledkov projektu z odborného hľadiska. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste 
zasielali pozvánky, oznámenia, prípadne plagáty či tlačové správy vzťahujúce sa na 
jednotlivé aktivity projektu (napr. podujatia, festivaly, workshopy, vzdelávacie 
zájazdy, školenia, odovzdanie zrekonštruovanej budovy a pod.) v dostatočnom 
časovom predstihu na e-mailovú adresu info@rdvegtc-spf.eu, v záujme 
spoločného využitia takýchto podujatí na zdieľanie výsledkov Fondu malých 
projektov. EZÚS RDV informácie ohľadom výsledkov malých projektov, 
realizovaných podujatí a aktivít zverejní vo svojich publikáciách, zabezpečujúc tak 
šírenie ich dobrého mena aj nad rámec regiónu a krajiny.  

• Zaslané pozvánky na organizované podujatia budú publikované na webovej 
a Facebookovej  stránke EZÚS RDV v prospech vzbudenia pozornosti ďalších 
záujemcov, popularizácie a zvyšovania návštevnosti daných podujatí.  

• Kontrolný orgán (TTSK) a orgán prvostupňovej kontroly (MPRV SR), ale aj ďalšie 
určené kontrolné orgány (EK, NO, CO, OA, NKÚ, EDA, OLAF alebo nimi poverené 
osoby, a pod.) sú oprávnené vykonať finančné kontroly na mieste ako súčasť 
svojich overovacích aktivít. 

mailto:info@rdvegtc-spf.eu
mailto:info@rdvegtc-spf.eu
mailto:info@rdvegtc-spf.eu
mailto:info@rdvegtc-spf.eu
mailto:info@rdvegtc-spf.eu


Následná monitorovacia správa malého projektu 

 V prípade projektov obsahujúcich investície 
do infraštruktúry po ukončení projektu 
ročne, po dobu piatich (5) rokov, 

 V prípade Soft projektov: rok (1) po 
ukončení projektu. 

 Lehota na predloženie Následnej 
monitorovacej správy malého projektu je 
tridsať (30) kalendárnych dní po skončení 
príslušného obdobia podávania správy. 

 

Ak počas obdobia udržateľnosti malého projektu 
vznikne príjem v dôsledku realizácie projektu, 
vedúci prijímateľ malého projektu je povinný 
nahlásiť to EZÚS v Následnej monitorovacej 
správe.  

 

 

 



Zabezpečenie kontrolovateľnosti (Audit trail, viď: zmluva) 
 

 Všetky dokumenty súvisiace s 
implementáciou projektu musia byť 
zachované v sídle partnerov 
zapojených do implementácie 
projektu. 

 Dokumenty (žiadosť o finančný príspevok, 
projektové správy atď.) je potrebné 
archivovať aj v elektronickej podobe (.xls, 
.doc, pdf). 

 

 

 

 

 

 



Formuláre po slovensky pre VP/P zo Slovenska Formuláre po maďarsky pre maďarských VP/P  Doslovný 

preklad 

Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu zo 

Slovenskej republiky (TTSK) 

 

Kisprojekt kedvezményzett pénzügyi jelentése a 

magyarországi kedvezményzettek számára (SzPI-hez) 

 ÁFA nyilatkozat  

 ÁFA összesítő fordított adózás esetén  

 Nyilatkozat a piaci ár igazolásáról  

 Nyilatkozat 1000 euró alatti beszerzésekről  

 Szakértői nyilatkozat 

 Kisprojekt kedvezményezetti nyilatkozat 

áno 

Záverečná správa malého projektu Kisprojekt zárójelentés dvojjazyčný 

Žiadosť o platbu malého projektu Kisprojekt kifizetési kérelem áno 

Následná monitorovacia správa malého projektu Kisprojekt fenntartási jelentés áno 

Žiadosť o zmenu malého projektu Kisprojekt módosítási kérelem áno 

Vyhlásenie o schválených a vyplatených výdavkoch Nyilatkozat a jóváhagyott és átutalt költségekről áno 



Rôzne príručky po slovensky pre VP/P zo 

Slovenska 

Rôzne príručky po maďarsky pre 

maďarských VP/P  

Doslovný preklad 

Príručka pre prijímateľa Projektmegvalósítási kézikönyv áno 

Príručka viditeľnosti malých projektov Projektláthatósági kézikönyv áno 

Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat áno; Kontrolný orgán 

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov 

malých projektov zo Slovenskej republiky  

Elszámolási segédlet a magyarországi kisprojekt 

kedvezményzettek számára 

nie; 2 rôzne 

dokumenty v 

národnom jazyku 

Príručka k procesu verejného obstarávania 

(Útmutató a szlovák közbeszerzési eljáráshoz) 

--- slovenský jazyk 



Dokumenty na stiahnutie 

 

Balík implementácie je dostupné na stiahnutie 

na webovej stránke www.rdvegtc-spf.eu EZÚS 

RDV pod odkazom „NA STIAHNUTIE”: 

 

SKHU/WETA/1901 balík implementácie 
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Kontakty 

 

 

+36 301622320   +421 905134745 

 

 

Infobod - Nitra 

+421 37 6925 968 

arpad.bak@unsk.sk 

 

Infobod - Bratislava    

+421 248 264 259 

veronika.galova@region-bsk.sk 

 
 

RDV ETT 

2800 Tatabánya 

Fő tér 4. 

EZÚS RDV  

929 01 Dunajská Streda 

Biskupa Kondého 4577/18 
EZÚS RDV 

Infobody 

www.rdvegtc-spf.eu 

 info@rdvegtc-spf.eu 



 

 

Ďakujem za pozornosť! 

Európsky fond regionálneho rozvoja  
 

        
        

 

Budujeme partnerstvá 

www.skhu.eu  

„Obsah tejto prezentácie nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“ 

http://www.skhu.eu/

