
 

 

Informácia platobnej jednotky pre IROP a INTERREG V-A 

Vysporiadanie čistého príjmu z projektu a vysporiadanie výnosov z prostriedkov štátneho 

rozpočtu 

V nadväznosti na Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného 

a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 platí nižšie uvedené:  

Ak bol počas realizácie projektu a v troch rokoch od ukončenia projektu (alebo do 30. septembra 2023, ktorý dátum 

je skorší) vytvorený čistý príjem z projektu, ktorý sa nezohľadnil v znížení príspevku prijímateľovi / partnerovi už pri 

poskytnutí (na základe paušálnej sadzby, výpočtu zníženého čistého príjmu alebo objektívnych skutočností) , 

prijímateľ / partner je povinný vrátiť pomernú časť príspevku z prostriedkov EÚ na osobitný účet Ministerstva f inancií 

SR a tieto prostriedky certif ikačný orgán odpočíta z výkazu výdavkov v žiadosti o platbu na Európsku komisiu. Ak 

je predpokladaný čistý príjem z projektu zohľadnený znížením príspevku prijímateľovi / partnerovi už pri poskytnutí,  

prijímateľ / partner je povinný vrátiť príspevok, len ak je vytvorený čistý príjem vyšší, ako bol predpokladaný čistý 

príjem podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) alebo ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. 

Pomernú časť príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je prijímateľ / partner povinný vrátiť 

na príjmový účet platobnej jednotky. Prostriedky uvoľnené vrátením čistého príjmu z projektu je možné opätovne 

použiť na nové výdavky v rámci programu.  

Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce čistý príjem počas monitorovania čistých príjmov  

v súlade s čl. 61 ods. 3 písm. b) alebo ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 

prijímateľ / partner postupuje v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / zmluvy o 

f inancovaní alebo rozhodnutím o schválení žiadosti.  

V prípade vytvorenia čistého príjmu z projektu v troch rokoch po ukončení projektu (alebo do 30. septembra 2023, 

ktorý dátum je skorší), vrátené f inančné prostriedky budú takto odpočítané certif ikačným orgánom v záverečnom 

výkaze výdavkov a záverečnej priebežnej žiadosti o platbu / účtoch predloženej Európskej komisii, najneskôr však 

do 15. februára 2024 (čl. 63 ods. 5 a ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 

2018/1046).  

V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) alebo ods. 6 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je prijímateľ / partner povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka za príslušné účtovné  obdobie (resp. 

posledná účtovná závierka za viacročné sledované obdobie na základe dohodnutých podmienok v zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku) alebo, ak sa na prijímateľa / partnera vzťahuje povinnosť overenia 

účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve o overovaní účtovnej 

závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka overená.  

V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu počas realizácie projektu podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je prijímateľ / partner povinný vrátiť čistý príjem 

najneskôr ku dňu schválenia žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) na projekt riadiacim orgánom, resp. 

požiadať o započítanie vykázaného čistého príjmu najneskôr v žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) na projekt.  

V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu podľa čl. 61 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  

(EÚ) č. 1303/2013 za účtovné obdobie roka 2023 je prijímateľ / partner povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára 

2024 vychádzajúc z údajov v účtovníctve do 30. septembra 2023.  

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu je prijímateľ / partner povinný odviesť výnos do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos .  

Prijímateľ je povinný odviesť výnosy (za obdobie od 01.01. roku „n“ do 31.12. roku „n“) z prostriedkov ŠR 

poskytnutých systémom zálohovej platby/predfinancovania tak, aby v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov odviedol k 31. januáru roku „n+1“ do príjmov ŠR skutočný výnos, ktorý mu vznikol z 



prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie, t. j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtov, prípadne 

celý poplatok, ak ich vedie na osobitnom účte.  

Pre účty prijímateľa:  

- štátna príspevková organizácia a iné subjekty verejnej správy  

- vyšší územný celok  

- obec  

- rozpočtová a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce  

- súkromný sektor  

platí:  

Ak prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté systémom predfinancovania, resp. 

zálohovej platby sú úročené, prijímateľ je povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje prijímateľa na 

realizáciu projektu môžu prechádzať cez osobitný účet. V prípade, ak vlastné zdroje prijímateľa prechádzajú cez 

osobitný účet, prijímateľ je povinný vložiť vlastné zdroje na spolufinancovanie najneskôr pred vykonaním úhrady 

záväzku na osobitný účet prijímateľa a predložiť riadiacemu orgánu výpis z osobitného účtu ako po tvrdenie o 

prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, prijímateľ je 

povinný ku každému uhradenému výdavku predložiť riadiacemu orgánu výpis z iného účtu otvoreného prijímateľ om 

o úhrade vlastných zdrojov prijímateľa. Prijímateľ je povinný výnosy za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na 

spolufinancovanie vzniknuté na osobitnom účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej 

jednotky jedenkrát ročne. Odvod výnosov prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu. 

U prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, účty nie sú úročené, z uvedeného dôvodu sa odvod 

výnosov neuplatňuje. 

V prípade vzniku skutočného výnosu je prijímateľ povinný vzniknuté skutočné výnosy na účte odviesť na príjmový  

účet PJ.  

Účet pre IROP a INTERREG V-A 2014 - 2020: 

• Názov účtu:   Iné nedaňové príjmy – príj.z výnosov, PJ MPRV SR    

• Číslo účtu:    7000648896  

• Kód banky:   8180  

• IBAN:   SK74 8180 0000 0070 0064 8896  

• Adresa banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Prijímateľ / partner je povinný bezodkladne (odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať riadiaci orgán o 

informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu alebo odvodu výnosu podľa podmienok zmluvy o poskytnut í 

nenávratného finančného príspevku. V prípade vrátenia z vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ pred realizovan ím 

úhrady oznámi riadiacemu orgánu výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS v stanovenej lehote a 

následne pri realizácii samotnej úhrady prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS. 

V prípade, ak prijímateľ / partner príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, riadiaci orgán postupuje 

prostredníctvom žiadosti o vrátenie f inančných prostriedkov. Pri realizovaní vrátenia prijímateľ postupuje v zmysle 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

Upozornenie 

Podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. je neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov – teda aj z 

prostriedkov EÚ a ŠR porušením finančnej disciplíny. 


