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PRÍLOHA 

k dokumentu 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. …/.., 

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým 
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného ospodárstva a všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva  

 



SK 2   SK 

 

PRÍLOHA I 

Referenčné obdobia uvádzané v článku 15 ods. 2 

 

Odvetvie Referenčné obdobie (v 
rokoch) 

Železnice 30 

Zásobovanie vodou/sanitácia 30 

Cesty 25-30 

Nakladanie s odpadom 25-30 

Prístavy a letiská 25 

Mestská hromadná doprava 25-30 

Energia 15-25 

Výskum a inovácie 15-25 

Širokopásmové pripojenie 15-20 

Obchodná infraštruktúra  10-15 

Ďalšie odvetvia  10-15 
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PRÍLOHA II 

Kritériá na posúdenie kvality veľkých projektov uvádzaných v článku 24 

 
1. Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie 

podľa článku 101 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/20131  

Dôkaz o dostatočných technických, právnych, finančných a administratívnych 
schopnostiach na riadenie projektu vo fázach implementácie a prevádzky.  

2. Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie 
podľa článku 101 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  
Dôkazy o spôsobilosti na financovanie projektu na základe príslušných požiadaviek 
súvisiacich s miestom alebo oblasťou projektu.  

3. Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie 
podľa článku 101 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  

3.1. Správnosť výpočtu celkových nákladov a celkových oprávnených nákladov, pričom 
sa zohľadnia požiadavky uvedené v článku 61 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013,  
dostatočná podrobnosť a primeranosť odôvodnenia uplatnené pri výpočte nákladov 
v zmysle celkových nákladov na dosiahnutie očakávaných cieľov a v zmysle 
jednotkových nákladov, ak je to relevantné. 

3.2. Dôkaz o oprávnenosti na získanie podpory z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) alebo Kohézneho fondu, podľa situácie, a financovanie 
predpokladané len pre tie prvky, ktoré sú v súlade s pravidlami oprávnenosti 
stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1303/2013, nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1301/20132 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1300/20133 a pravidlami oprávnenosti stanovenými členským štátom. 

3.3. Dôkaz, že verejná podpora projektu nepredstavuje štátnu pomoc, alebo, v prípade 
štátnej pomoci, dôkaz, že bola náležite zohľadnená pri výpočte celkového verejného 
príspevku na projekt. 

4. Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa 
článku 101 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  

                                                 
1 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 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 320). 

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013, s. 
289). 

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom 
fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 281). 
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4.1. Spoľahlivosť analýzy dopytu (alebo podnikateľského plánu v prípade investície do 
výroby) na základe realistických odhadov a v súlade s hlavnými demografickými 
trendmi a vývojom v príslušnom odvetví, ktoré odôvodňujú potrebu projektu 
a celkovú kapacitu infraštruktúry vyplývajúcej z projektu. 

4.2. Primeranosť kvality analýzy možností na podporu záveru členského štátu, že boli 
analyzované hlavné alternatívy a že bola vybraná najlepšia možnosť realizácie 
vrátane odôvodnenia vybranej možnosti. 

4.3. Primeranosť navrhovanej technológie pre projekt a schopnosť konečného 
prijímateľa zaistiť jeho udržateľnosť alebo v prípade nedostatočnej schopnosti 
konečného prijímateľa, dostatočné predpokladané opatrenia na dosiahnutie potrebnej 
úrovne tejto schopnosti. 

4.4. Spoľahlivosť záveru, že projekt je realizovateľný a možno ho realizovať v období 
naplánovanom pre projekt alebo najneskôr do konca obdobia oprávnenosti podľa 
článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

5. Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie 
podľa článku 101 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  

5.1. Analýza nákladov a prínosov bola vykonaná správne podľa požadovanej metodiky 
uvádzanej v článku 101 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a metóda výpočtu čistých 
príjmov bola použitá správne tak, ako je to uvedené v článkoch 15 až 19 a v článku 
61 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

5.2. Spoľahlivosť záveru, že projekt je ekonomicky a finančne životaschopný a má 
pozitívny sociálno-ekonomický vplyv, ktorý zdôvodňuje úroveň podpory v rozsahu 
plánovanom v rámci fondu EFRR alebo Kohézneho fondu. 

6. Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie 
podľa článku 101 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  

6.1. Preukázaný príspevok k cieľom environmentálnych politík a politík týkajúcich sa 
zmeny klímy, najmä cieľov súvisiacich so stratégiou Európa 2020, a dôkazy 
o zohľadnení rizík týkajúcich sa zmeny klímy, potreby zmierňovania zmien klímy a 
prispôsobenia sa týmto zmenám, odolnosti voči katastrofám a primeraných opatrení, 
ktoré boli realizované alebo naplánované na zabezpečenie odolnosti projektu voči 
premenlivosti v súvislosti so zmenou klímy. 

6.2. Dôkazy, že sa správne uplatnila zásada „znečisťovateľ platí“ a zásada preventívnych 
opatrení. 

6.3. Súlad projektu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ4 v prípade 
projektov uvedených v prílohe I k tejto smernici a projektov uvedených v prílohe II 
k tejto smernici, pri ktorých príslušné orgány dospeli na základe posúdenia 
uvádzaného v článku 4 k záveru, že je potrebné vykonať postup posúdenia vplyvov 
na životné prostredie ako v prípade projektov uvedených v prílohe I k smernici 
2011/92/EÚ: 

                                                 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov 

určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1). 
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a) netechnické zhrnutie správy týkajúcej sa posúdenia vplyvov na životné 
prostredie je v súlade s článkom 5 a prílohou IV k smernici 2011/92/EÚ a bolo 
predmetom verejných konzultácií; 

b) konzultácie s úradmi životného prostredia, verejnosťou a ak je to relevantné, aj 
s inými členskými štátmi boli vykonané v súlade s článkami 6 a 7 smernice 
2011/92/EÚ a 

c) rozhodnutie príslušného úradu bolo vydané v súlade s článkami 8 a 9 smernice 
2011/92/EÚ alebo 

d) v prípadoch, keď bol ukončený postup posúdenia vplyvov na životné 
prostredie právne záväzným rozhodnutím, kde sa čaká na vydanie povolenia 
v súlade s článkami 8 a 9 smernice 2011/92/EÚ, existencia písomného 
záväzku členských štátov, že vykonajú včasné kroky na zabezpečenie toho, 
aby bolo povolenie vydané čo možno najskôr, no najneskôr pred začatím prác. 

6.4. Súlad projektu so smernicou 2011/92/EÚ v prípade projektov uvedených v prílohe II 
k tejto smernici, v súvislosti s ktorými príslušné úrady dospeli počas posúdenia 
uvádzaného v článku 4 k záveru, že nie je potrebné žiadne ďalšie posúdenie vplyvov 
na životné prostredie: 

a) bol vydaný a zverejnený záver z posúdenia príslušnými úradmi a 

b) v prípade, že záver z posúdenia neuvádza kritériá uvedené v prílohe III k 
smernici 2011/92/EÚ, boli poskytnuté príslušné informácie podľa článku 4 
a prílohy III k tejto smernici. 

6.5. Ak je to relevantné, preukázaná neuplatniteľnosť smernice 2011/92/EÚ. 

6.6. Ak projekt vyplýva z iného plánu alebo programu (s výhradou požiadaviek smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES5) ako z operačného programu, 
preukázaný súlad projektu s týmto plánom alebo programom. 

6.7. V prípade nesplnenia všeobecnej ex-ante kondicionality týkajúcej sa právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia a, podľa prípadu, relevantnej tematickej ex-
ante kondicionality týkajúcej sa odvetví odpadového a vodného hospodárstva 
a odvetvia dopravy (požiadavky SEA) podľa článku 19 a prílohy XI k nariadeniu 
(EÚ) č. 1303/2013, je potrebné preukázať prepojenie na schválený akčný plán. 

6.8. Súlad projektu so smernicou Rady 92/43/EHS6: 

a) v prípade projektu, pri ktorom možno očakávať výrazné vplyvy na lokalitu(-y) 
Natura 2000 (v súlade s článkom 6 ods. 3), bolo vykonané a ukončené náležité 
posúdenie pred vydaním povolenia pre projekt; 

b) v prípade projektu s výraznými negatívnymi účinkami na lokalitu(-y) Natura 
2000 boli splnené požiadavky článku 6 ods. 4 smernice 92/43/EHS vrátane 
oznámenia Komisii alebo stanoviska Komisie. 

                                                 
5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých 

plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30). 
6 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7). 
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6.9. Primeranosť informácií o ďalších opatreniach environmentálnej integrácie, ako je 
environmentálny audit, environmentálny manažment, osobitné monitorovanie 
životného prostredia, preukázanie ich primeranosti vo vzťahu k identifikovaným 
potrebám. 

6.10. Primeranosť odhadu nákladov opatrení prijatých na riešenie negatívnych vplyvov na 
životné prostredie. 

6.11. Ak je to relevantné, súlad projektu s príslušnými odvetvovými smernicami v oblasti 
životného prostredia, najmä: 

a) smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES7 v prípade projektov, 
ktoré majú vplyv na vodné útvary (ak je to relevantné, pre projekty, na ktoré sa 
vzťahujú výnimky podľa článku 4 ods. 7 tejto smernice – overenie posúdenia); 

b) smernicou Rady 91/271/EHS8 v prípade projektov v oblasti komunálnych 
odpadových vôd; 

c) smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES9 a príslušnými 
platnými smernicami, ako sú smernica Rady 1999/31/ES10 v prípade projektov 
týkajúcich sa pevného odpadu a  

d) smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75EÚ11 v prípade projektov, 
ktoré vyžadujú udelenie povolenia na základe tejto smernice. 

7. Kritériá hodnotenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie 
podľa článku 101 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  

7.1. Konzistentnosť a primeranosť cieľov projektu vo vzťahu ku konkrétnym cieľom 
definovaným v príslušných prioritných osiach príslušných operačných programov. 

7.2. Primeranosť očakávaného prínosu projektu k výsledku a k výstupným ukazovateľom 
prioritnej osi. 

7.3. Primeranosť očakávaného prínosu projektu k sociálno-ekonomickému rozvoju. 

7.4. Dôkaz, že prijímateľ v prevádzkovej fáze prijal primerané opatrenia na zabezpečenie 
optimálneho využitia infraštruktúry. 

8. Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie 
podľa článku 101 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  

8.1. Odôvodnené celkové plánované finančné zdroje a odôvodnená plánovaná podpora 
z fondov správne uvedená vo finančnom pláne.  

                                                 
7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 

pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1). 

8 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 
30.5.1991, s. 40). 

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a zrušení určitých 
smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

10 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999. s. 1). 
11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách 

(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, 
s. 17). 
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8.2. Primeranosť plánu financovania projektu preukazujúca jeho finančnú 
životaschopnosť pre každoročné finančné potreby realizácie projektu. 

8.3. Primeranosť a overiteľnosť fyzických a finančných ukazovateľov procesu 
monitorovania pokroku a zohľadnenie identifikovaných rizík. 

9. Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie 
podľa článku 101 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  

9.1. Spoľahlivosť a realizovateľnosť navrhovaného časového rozvrhu na realizáciu 
veľkého projektu, pričom sa zohľadnia identifikované riziká. 

9.2. V prípade, že realizácia projektu je dlhšia ako programové obdobie, primeranosť 
identifikovaných fáz a optimálne nastavenie z hľadiska účinnosti a efektívnosti. 
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PRÍLOHA III 

Zoznam údajov, ktoré je potrebné zaznamenať a uložiť v elektronickej podobe v rámci systému monitorovania (uvádzaný v článku 24) 

Údaje sa vyžadujú pre operácie podporované z fondov ESF, EFRR, Kohézneho fondu a EFNR, pokiaľ nie je uvedené v druhom stĺpci inak. 

Polia údajov Uvedenie fondov, v 
súvislosti s ktorými sa 

údaje nevyžadujú 

Údaje o prijímateľovi1213 

1. Názov alebo jedinečné identifikačné číslo každého prijímateľa   

2. Informácie o tom, či je prijímateľ verejnoprávny subjekt alebo súkromnoprávny subjekt   

3. Informácie o tom, či je DPH výdavkov, ktoré vznikli prijímateľovi, nenávratnou na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov o DPH 

 

4. Kontaktné údaje o prijímateľovi   

Údaje o operácii 

5. Názov alebo jedinečné identifikačné číslo operácie   

6. Krátky opis operácie   

7. Dátum podania žiadosti o operáciu  

8. Začiatočný dátum, ktorý je uvedený v dokumente stanovujúcom podmienky podpory  

9. Konečný dátum, ktorý je uvedený v dokumente stanovujúcom podmienky podpory  
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10. Skutočný dátum, kedy bola operácia fyzicky dokončená alebo riadne vykonaná  

11. Orgán vydávajúci dokument stanovujúci podmienky podpory  

12. Dátum dokumentu stanovujúceho podmienky podpory  

13. Informácie o tom, či je operácia veľkým projektom a spoločné identifikačné číslo (CCI) Neuplatňuje sa na fond 
ESF a EFNR 

14. Informácie o tom, či je operácia spoločným akčným plánom a spoločné identifikačné číslo (CCI) Nevzťahuje sa na fond 
EFNR 

15. Informácie o tom, či operácia zahŕňa financovanie v rámci iniciatívy Zamestnanosť mládeže Nevzťahuje sa na fond 
EFRR, Kohézny fond 

a EFNR 

16. Informácie o tom, či verejná podpora pre operáciu bude predstavovať štátnu pomoc  

17.  Informácie o tom, či sa operácia vykonáva formou verejno-súkromného partnerstva Nevzťahuje sa na fond 
EFNR 

18. Mena operácie  

19. Spoločné identifikačné číslo (CCI) programu(-ov), z ktorého je operácia podporovaná  

20. Priorita alebo priority programu(-ov), z ktorého je operácia podporovaná  

21. Fond(-y), z ktorého(-ých) je operácia podporovaná  

22. Kategória príslušného regiónu Nevzťahuje sa na 
Kohézny fond a EFNR 
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Údaje o kategóriách intervencie 

23. Kód(-y) oblasti intervencie Nevzťahuje sa na fond 
EFNR 

24. Kód(-y) formy financovania Nevzťahuje sa na fond 
EFNR 

25. Kód(-y) typu územia  Nevzťahuje sa na fond 
EFNR 

26.  Kód(-y) pre systémy územnej realizácie Nevzťahuje sa na fond 
EFNR 

27. Kód(-y) tematického cieľa Neuplatňuje sa na fond 
ESF a EFNR 

28. Kód(-y) pre druhotnú tému ESF Nevzťahuje sa na fond 
EFRR, Kohézny fond 

a EFNR 

29. Kód(-y) hospodárskej činnosti Nevzťahuje sa na fond 
EFNR 

30. Kód(-y) miesta Nevzťahuje sa na fond 
EFNR 

Údaje o ukazovateľoch 

31. Názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného a špecifického programového  
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výstupného ukazovateľa týkajúceho sa operácie, prípadne ak sa vyžadujú na základe osobitných 
pravidiel fondu, názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného výstupného ukazovateľa 
rozdelené podľa pohlavia účastníkov 

32. Merné jednotky pre každý výstupný ukazovateľ   

33. Cieľová hodnota výstupného ukazovateľa rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví  

34. Úroveň úspešnosti každého výstupného ukazovateľa za každý kalendárny rok rozdeleného 
v prípade potreby podľa pohlaví 

 

35. Názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného a špecifického programového 
ukazovateľa výsledku14 týkajúceho sa operácie, prípadne ak sa vyžadujú na základe osobitných 
pravidiel fondu, názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného ukazovateľa výsledkov 
rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví 

 

36. Merná jednotka pre každý ukazovateľ výsledku  

37. Východisková hodnota pre každý uvedený ukazovateľ výsledku Nevzťahuje sa na fond 
ESF 

38. Cieľová hodnota uvedeného ukazovateľa výsledku rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví  Nevzťahuje sa na fond 
EFRR a Kohézny fond 

39. Merná jednotka pre každý cieľ výsledku a východisková hodnota  

40. Úroveň úspešnosti každého uvedeného ukazovateľa výsledku za každý kalendárny rok rozdeleného 
v prípade potreby podľa pohlaví  

Nevzťahuje sa na fond 
EFRR a Kohézny fond 

Finančné údaje o každej operácii (v mene použitej v operácii) 

41. Suma celkových oprávnených nákladov operácie schválená v dokumente stanovujúcom podmienky 
podpory 
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42. Suma celkových oprávnených nákladov predstavujúca verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 

 

43. Suma verejnej podpory, ktorá je uvedená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory  

Údaje o žiadostiach o platbu prijímateľa  
(v mene použitej v operácii) 

44. Dátum prijatia každej žiadosti o platbu od prijímateľa  

45. Dátum každej platby prijímateľovi na základe žiadosti o platbu  

46. Suma oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu tvoriaca základ každej platby prijímateľovi  

47. Suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303 zodpovedajúca 
oprávneným výdavkom tvoriaca základ každej platby  

 

48. Suma každej platby prijímateľovi na základe žiadosti o platbu  

49. Čisté príjmy generované operáciou počas jej vykonávania, ktoré neboli zohľadnené v dokumente 
stanovujúcom podmienky podpory a ktoré boli odpočítané od oprávnených nákladov  

 

50. Začiatočný dátum overení operácie na mieste vykonaných v súlade s článkom 125 ods. 5 písm. b) 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 

 

51. Dátum auditov operácie na mieste vykonaných v súlade s článkom 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 a článkom 28 tohto nariadenia 

 

52. Orgán vykonávajúci audit alebo overenie  
Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe skutočných nákladov (v mene 

použitej v operácii) 
53. Oprávnené výdavky deklarované Komisii stanovené na základe skutočne vynaložených 

a zaplatených nákladov v príslušnom prípade spolu s nepeňažnými príspevkami a odpočtami  
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54. Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce 
oprávneným nákladom deklarovaným Komisii, stanovené na základe skutočne uhradených 
a vyplatených nákladov v príslušnom prípade spolu s nepeňažnými príspevkami a odpismi  

 

55. Typ zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES15, smernice 
2004/18/ES16 (o dielo/poskytovanie služieb/poskytovanie tovaru) alebo smernice Európskeho 
parlamentu a Rady […]+17 

 

56. Suma zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES, smernice 
2004/18/ES alebo smernice […]+ 

 

57. Oprávnené výdavky, ktoré vznikli a sú zaplatené na základe zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na 
základe ustanovení smerníc 2004/17/ES, 2004/18/ES alebo […]+ 

 

58. Použitý postup obstarávania, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES, 
smernice 2004/18/ES alebo smernice […]+ 

 

59. Názov alebo jedinečné identifikačné číslo dodávateľa, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení 
smernice 2004/17/ES, smernice 2004/18/ES alebo smernice […]+ 

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe štandardných stupníc 
jednotkových nákladov (suma v mene použitej v operácii) 

60. Suma oprávnených výdavkov deklarovaných Komisii stanovená na základe štandardných stupníc 
jednotkových nákladov 

 

61. Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce 
oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe štandardných stupníc 
jednotkových nákladov  

 

62. Definícia jednotky, ktorá má byť použitá na účely štandardnej stupnice jednotkových nákladov  

63. Počet poskytnutých jednotiek uvedených v žiadosti o platbu pre každú položku jednotky  

64. Jednotkové náklady za jednu jednotku pre každú jednotkovú položku  
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Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe paušálnych platieb (sumy v mene 
použitej v operácii) 

65. Suma oprávnených výdavkov deklarovaným Komisii stanovená na základe paušálnych súm   

66. Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce 
oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe paušálnych súm 

 

67. Pre každú paušálnu sumu, plnenia (výstupy alebo výsledky) dohodnuté v dokumente stanovujúcom 
podmienky podpory ako základ pre vyplácanie paušálnych platieb  

 

68. Pre každú paušálnu sumu, suma dohodnutá v dokumente stanovujúcom podmienky podpory   

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe paušálnych sadzieb (v mene 
použitej v operácii) 

69. Suma oprávnených výdavkov deklarovaných Komisii stanovená na základe paušálnej sadzby  

70. Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce 
oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe paušálnej sadzby  

 

Údaje o vrátených prostriedkoch od prijímateľa 

71. Dátum každého rozhodnutia o vrátení prostriedkov  

72. Suma verejnej podpory, ktorej sa týka každé rozhodnutie o vrátení prostriedkov  

73. Celkové oprávnené výdavky, ktorých sa týka každé rozhodnutie o vrátení prostriedkov  

74. Dátum prijatia každej sumy vrátenej prijímateľom po rozhodnutí o vrátení prostriedkov   

75. Suma verejnej podpory vrátenej prijímateľom po rozhodnutí o vrátení prostriedkov (bez úrokov 
alebo pokút)  
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76. Celkové oprávnené náklady zodpovedajúce verejnej podpore vrátenej prijímateľom   

77. Suma verejnej podpory, ktorá je nevymožiteľná po rozhodnutí o vrátení prostriedkov  

78. Celkové oprávnené výdavky zodpovedajúce nevymožiteľnej verejnej podpore  

Údaje o žiadostiach o platbu určených Komisii (v EUR) 

79. Dátum predloženia každej žiadosti o platbu vrátane oprávnených výdavkov vyplývajúcich 
z operácie  

 

80. Celková suma oprávnených výdavkov, ktoré vznikli prijímateľovi a boli zaplatené pri vykonávaní 
operácie, zahrnutá v každej žiadosti o platbu  

 

81. Celková suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303 operácie 
zahrnutá v každej žiadosti o platbu 

 

82. Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma príspevkov z programu vyplatených do 
finančných nástrojov a zahrnutá do každej žiadosti o platbu  

 

83. Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma verejných výdavkov v súlade s článkom 2 
ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúca celkovej sume príspevkov z programu 
vyplatených do finančného nástroja a zahrnutá v každej žiadosti o platbu  

 

84. Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma príspevkov z programu skutočne zaplatených 
ako oprávnené výdavky v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 
zahrnutá v každej žiadosti o platbu 

 

85. Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma verejných výdavkov zodpovedajúca celkovej 
sume programových príspevkov skutočne zaplatených ako oprávnené výdavky v zmysle článku 42 
ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahrnutá v každej žiadosti o platbu 

 

86. V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, 
suma zaplatená prijímateľovi v rámci operácie ako záloha zahrnutá v každej žiadosti o platbu 

 

87. V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, 
suma zálohy zahrnutej v každej žiadosti o platbu, ktorá bola zaradená do výdavkov zaplatených 
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prijímateľom do troch rokov od vyplatenia zálohy  
88. V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, 

suma vyplatená prijímateľovi v rámci operácie ako záloha zaradená v žiadosti o platbu, ktorá 
nebola zaradená do výdavkov zaplatených prijímateľom a v prípade ktorej neuplynulo obdobie 
troch rokov  

 

89. Suma oprávnených výdavkov zahrnutá v každej žiadosti o platbu na základe článku 14 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 

Nevzťahuje sa na fond 
EFRR, Kohézny fond, 

fond EFNR 
90. Suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahrnutá v každej 

žiadosti o platbu na základe článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 
Nevzťahuje sa na fond 
EFRR, Kohézny fond, 

fond EFNR 

Údaje o účtoch predložených Komisii podľa článku 138 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (v EUR) 

91. Dátum predloženia každého súboru účtov vrátane výdavkov vyplývajúcich z operácie   

92. Dátum predloženia účtov, do ktorých boli zaradené konečné výdavky operácie po jej dokončení (ak 
sú celkové oprávnené náklady minimálne 1 000 000 EUR (článok 140 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013)) 

 

93. Celková suma oprávnených výdavkov operácie uvedená v účtovných systémoch certifikačného 
orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch  

 

94. Celková suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktoré 
vznikli pri vykonávaní operácie, zodpovedajúca celkovej sume oprávnených výdavkov uvedenej 
v účtovných systémoch certifikačného orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch  

 

95. Celková suma platieb uhradených prijímateľovi podľa článku 132 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 zodpovedajúca celkovej sume oprávnených výdavkov uvedenej v účtovných 
systémoch certifikačného orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch 

 

96. Celkové oprávnené výdavky operácie čerpané počas účtovného roku zahrnuté v účtoch  



 

SK 17   SK 

97. Celkové verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce 
celkovej sume oprávnených výdavkov čerpaných počas účtovného roka zahrnutej v účtoch 

 

98. Celkové oprávnené výdavky operácie vrátené počas účtovného roka zahrnuté v účtoch   

99. Celkové verejné výdavky zodpovedajúce celkovým oprávneným výdavkom operácie vrátené počas 
účtovného roka zahrnuté v účtoch  

 

100. Celkové oprávnené výdavky operácie, ktoré majú byť vrátené na konci účtovného roka, 
zahrnuté v účtoch 

 

101. Celkové verejné výdavky operácie zodpovedajúce celkovým oprávneným výdavkom, ktoré 
majú byť vrátené ku koncu účtovného roka, zahrnuté v účtoch 

 

102. Pre operáciu zahrnutú v každom súbore účtov, celková oprávnená suma výdavkov vrátených 
v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/1303 počas účtovného roka 

 

103. Pre operáciu zahrnutú v každom súbore účtov, verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce celkovej oprávnenej sume výdavkov vrátených 
v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 počas účtovného roka 

 

104. Celková oprávnená suma výdavkov operácie, ktoré sú nevymožiteľné na konci účtovného roka, 
zahrnutá v účtoch 

 

105. Celkové verejné výdavky operácie zodpovedajúce celkovej oprávnenej sume nevymožiteľných 
výdavkov ku koncu účtovného roka, ktoré sú zahrnuté v účtoch 

 

Údaje o osobitných typoch výdavkov, ktoré podliehajú stropom 

106. Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov v rámci fondu EFRR, ktorý je spolufinancovaný 
z fondu ESF podľa článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013  

Nevzťahuje sa na fond 
EFRR, Kohézny fond 

a EFNR 

107. Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov v rámci fondu ESF, ktorý je spolufinancovaný 
z fondu EFRR podľa článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 

Nevzťahuje sa na fond 
ESF, Kohézny fond 
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a EFNR 

108. Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo oblasti programu, no v rámci Únie, podľa 
článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 

 

109. Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo Únie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
č. 1304/2013 

Nevzťahuje sa na fond 
EFRR, Kohézny fond 

a EFNR 

110. Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo časti programovej oblasti na území Únie 
podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 

Nevzťahuje sa na fond 
ESF, Kohézny fond 

a EFNR 

111. Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov na nákup pozemkov podľa článku 69 ods. 3 písm. 
b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 

 

112. Suma nepeňažných príspevkov na operáciu podľa článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013  

 

113. Suma výdavkov vzniknutých a zaplatených v tretích krajinách, na ktoré sa vzťahuje nástroj 
predvstupovej pomoci alebo nástroj európskeho susedstva pre operácie Európskej územnej 
spolupráce 

Nevzťahuje sa na fond 
ESF, Kohézny fond 

a EFNR 
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PRÍLOHA IV 

Kľúčové požiadavky na systémy riadenia a kontroly a ich klasifikácia, pokiaľ ide o ich 
účinné fungovanie uvádzané v článku 30  

 

Tabuľka č. 1: Kľúčové požiadavky 

Kľúčové požiadavky na systém riadenia 
a kontroly 

Príslušné orgány 
alebo úrady 

Rozsah 
pôsobnosti 

1 Primerané rozdelenie funkcií a primerané 
systémy podávania správ a monitorovania 
v prípadoch, kde zodpovedný orgán poveruje 
vykonávaním týchto úloh iný orgán. 

Riadiaci orgán 
Prostredie 

internej kontroly 

2 Primeraný výber operácií. Riadiaci orgán 

3 Primerané informácie poskytnuté prijímateľom 
týkajúce sa príslušných podmienkach pre 
vybrané operácie.  

Riadiaci orgán 

4 Primerané overovania vykonávané 
riadiacim orgánom. 

Riadiaci orgán 

Činnosti riadenia 
a kontroly  

5 Zavedený efektívny systém na zabezpečenie 
toho, aby boli všetky dokumenty týkajúce sa 
výdavkov a auditov vedené s cieľom zaistiť 
primeraný audítorský záznam (audit trail). 

Riadiaci orgán 

6 Spoľahlivý systém na zhromažďovanie, 
zaznamenávanie a ukladanie údajov na účely 
monitorovania, vyhodnocovania, finančného 
riadenia, overovania a auditu vrátane prepojení 
so systémami elektronickej výmeny údajov 
s prijímateľmi. 

Riadiaci orgán 
Činnosti riadenia 

a kontroly 
/Monitoring 

7 Efektívne uplatňovanie primeraných opatrení 
na boj proti podvodom. 

Riadiaci orgán 

8 Primerané postupy na vypracovanie vyhlásenia 
hospodárskeho subjektu a ročného súhrnu 
záverečných správ z auditu a vykonaných 
kontrol. 

Riadiaci orgán 
 Činnosti 
riadenia a 
kontroly 

9 Primerané rozdelenie funkcií a primerané 
systémy podávania správ a monitorovania 
v prípadoch, kde zodpovedný orgán poveruje 
vykonávaním týchto úloh iný orgán. 

Certifikačný orgán 
Prostredie 

internej kontroly 

10 Primerané postupy na vypracovanie 
a predloženie žiadostí o platby. 

Certifikačný orgán  Činnosti 
riadenia a 
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Kľúčové požiadavky na systém riadenia 
a kontroly 

Príslušné orgány 
alebo úrady 

Rozsah 
pôsobnosti 

kontroly 
/Monitoring 

11 Sú vedené primerané elektronické záznamy 
deklarovaných výdavkov a zodpovedajúcich 
verejných príspevkov. 

Certifikačný orgán 

12 Primerané a úplné účtovné záznamy 
návratných, vymožených a zrušených súm. 

Certifikačný orgán 

13 Primerané postupy na vypracovanie 
a potvrdenie úplnosti, presnosti 
a pravdivosti ročných účtovných uzávierok. 

Certifikačný orgán 

 Činnosti 
riadenia a 
kontroly 

14 Primerané rozdelenie funkcií a primerané 
systémy na zabezpečenie toho, aby každý iný 
orgán, ktorý vykonáva audity v súlade so 
stratégiou auditu programu mal nevyhnutnú 
funkčnú nezávislosť a zohľadnil medzinárodne 
uznávané audítorské štandardy. 

Orgán auditu 

Prostredie 
internej kontroly 

15 Primerané audity systémov. Orgán auditu 

16 Primerané audity operácií. Orgán auditu 

17 Primerané audity účtov. Orgán auditu 

18 Primerané postupy na poskytnutie 
spoľahlivého stanoviska audítora a na 
prípravu výročnej správy z kontroly. 

Orgán auditu 

Činnosti 
kontroly  

 

Tabuľka č. 2: Klasifikácia kľúčových požiadaviek na systémy riadenia a kontroly, 
pokiaľ ide o ich fungovanie  

Kategória 1 Funguje správne. Sú potrebné len malé zlepšenia alebo 
žiadne.  

Kategória 2 Funguje. Sú potrebné určité zlepšenia.  

Kategória 3 Funguje čiastočne. Sú potrebné výrazné zlepšenia. 

Kategória 4 V zásade nefunguje. 
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