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DNES NÁS ČAKÁ
1. Harmonogram monitorovania a predkladania
výdavkov
2. Predkladanie monitorovacích správ a výdavkov
3. Monitorovacia správa (MS)
4. Zoznam deklarovaných výdavkov (ZDV)
5. Kontrola výdavkov
6. Publicita
7. Kontrola na mieste
8. Účtovníctvo a archivácia dokumentov

HARMONOGRAM MONITOROVANIA A PREDKLADANIA
VÝDAVKOV

PP1

STS

PP2

PP...

Vedúci partner

Národný kontrolór

PREDKLADANIE MONITOROVACÍCH SPRÁV A VÝDAVKOV








Podľa termínov uvedených v Harmonograme, ktorý je
prílohou zmluvy o poskytnutí NFP
Na partnerskej úrovni – periodicita predkladania správ na
FLC
je štandardne 6 mesiacov
Na projektovej úrovni – predkladá VP súhrnnú MS projektu
na STS
Typy súhrnnej MS: priebežná, výročná (k 31. 12. roku n),
záverečná súhrnná MS
Následná MS – monitorovanie udržateľnosti projektu – min.
počas 5 rokov od finančného ukončenia realizácie aktivít
projektu

PREDKLADANIE MONITOROVACÍCH SPRÁV A VÝDAVKOV

Výdavky neprekročili spolu sumu 10 tis. €.
- Partner predkladá svojmu Národnému kontrolórovi
len MS:


partnerovi počas celého roku nevznikli výdavky,
ktoré by prekročili uvedenú sumu, môže ich predložiť
jedenkrát ročne v dosiahnutej hodnote.
 Ak je podiel Partnera na celom projekte nižší ako 10 tis.
€, predloží ich jednorazovo, najneskôr však so
Záverečnou MS.
 Ak

Výdavky v sume viac ako 10 tis. €
- Partner predkladá kontrolórovi MS spolu so ZDV


MONITOROVACIA SPRÁVA

MONITOROVACIA SPRÁVA BEZ ZDV
VP/PP

Partner projektu
1 originál, E-mail,
do ITMS PDF

Národný kontrolór
Potvrdzujúci
e-mail

MONITOROVACIA SPRÁVA SO ZDV
Vedúci partner

1. Partner projektu
1 originál, E-mail, do
ITMS PDF a .xls/.xlsx
2. Národný kontrolór
MS + ZDV

e-mail s MS
do 90 dní

Správa z kontroly/Návrh správy z kontroly
Schválená MS

ZOZNAM DEKLAROVANÝCH VÝDAVKOV

KONTROLA VÝDAVKOV









Kontrola oprávnenosti prebieha vždy za výdavky príslušného PP
Prvostupňovú kontrolu (administratívne overenie a kontrolu na
mieste) vykonáva v rámci SR – MPRV SR
PP predkladajú výdavky na kontrolu v termínoch, ktoré sú určené
v Harmonograme monitorovania a predkladania výdavkov
Slovenskí partneri predkladajú na kontrolu originály dokladov,
resp. overené kópie štatutárom (ak povaha dokladu neumožňuje
vyhotovenie viac rovnopisov originálu)
Predložené doklady musia byť očíslované v súlade so ZDV a
rozpočtom partnera a chronologicky zoradené v šanóne

VÝSTUP Z KONTROLY


a)

b)

Kontrola môže byť ukončená jedným z nasledujúcich
spôsobov:
predloženie Správy z kontroly – výdavky sú preukázané
pre NK tak, ako bolo požadované.
Návrh správy z kontroly – PP môže zaslať do 7
kalendárnych dní od doručenia správy k predlženej
správe svoje stanovisko, ktoré NK musí posúdiť a
následne vydať Správu z kontroly.

PP/VP predkladá na príslušnú kontrolu

Monitorovaciu správu (predkladá sa vždy)
 Zoznam deklarovaných výdavkov
 Účtovné doklady k vzniknutým výdavkom
 Dokumentáciu k Verejnému obstarávaniu (v prípade
podlimitných a nadlimitných zákaziek sa vykonáva
kontrola ex-ante, v prípade zákaziek s nízkou hodnotou
sa vykonáva kontrola ex-post spolu s predloženým ZDV)
 Výstupy z analytického účtovníctva (názov a číslo
projektu uviesť v označení účtov)


Všeobecné pravidlá predkladania výdavkov









Podklady musia byť v rovnakom poradí a musia byť očíslované tak, aby číslovanie korešpondovalo
s položkami ZDV;
Podklady a doklady musia byť zoradené podľa jednotlivých kategórii výdavkov v nasledovnom
poradí:
 Príprava projektov (iba v prvom ZDV),
 Personálne výdavky,
 Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie,
 Výdavky na expertízu a iné externé služby,
 Výdavky na vybavenie,
 Investície,
 Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky,
Doklady k jednému výdavku majú byť zoradené spolu
V prípade, že doklad o platbe odkazuje na niekoľko výdavkov, príslušné platby musia byť označené tak, aby
to kontrolórom umožňovalo rýchlu a jednoduchú identifikáciu (napr. vysvetľujúci list k faktúre by mal
obsahovať referenčné číslo týkajúce sa platby, atď.)
Ak nebudú dodržané vyššie uvedené pravidlá, NK vráti úplnú dokumentáciu na prepracovanie! – v takom
prípade sa lehota počíta od začiatku.

Publicita


V súlade s nariadením EK č.1303/2013

V zmysle usmernení musia byť symboly a logá viditeľné a povinný text musí byť čitateľný a
zrozumiteľný. Riadiaci orgán požaduje dodržať tieto zásady:






symboly, logá a text umiestniť na prednej strane predmetu,

zachovať proporcionalitu medzi logami (Logo EÚ musí byť minimálne rovnako veľké,
merané na výšku alebo šírku ako najväčšie z týchto ďalších použitých lóg, napr. logo
Programu, či iných subjektov),
znak EÚ, odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy v takej veľkosti aby boli
dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Kontrola na mieste
Legislatívnym rámcom pre výkon kontroly na mieste je zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite,
legislatíva EÚ a SR a účinná zmluva o NFP s prijímateľom. Cieľom kontroly na mieste je overiť reálne
(skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných na účtovných dokladoch
a v podpornej dokumentácii, predložených VP/PP spolu so zoznamom deklarovaných výdavkov v súlade
so Zmluvou o NFP, ako aj overiť iné skutočnosti uvedené v dokumentoch predložených na RO
Predmetom kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a
plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, ako napríklad:
 kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác
 overenie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaloženia finančných prostriedkov
 kontrola súladu realizácie aktivít projektu so zmluvou o NFP
 kontrola, či PP predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu
 kontrola, či sú v účtovnom systéme PP a zaúčtované všetky skutočnosti
 kontrola dodržiavania pravidiel publicity
 dodanie predmetu plnenia (tovarov, služieb, stavebných prác).

ÚČTOVNÍCTVO A ARCHIVÁCIA
DOKUMENTOV
Archivácia v priestoroch partnera: Dôležité je adekvátne a transparentné
účtovníctvo!




Partneri zapojení do projektu a prijímajúci prostriedky z programu zodpovedajú za
vedenie riadneho účtovníctva všetkých výdavkov súvisiacich s projektom. Prakticky
to znamená, že všetky dokumenty súvisiace s projektom musia byť jednoducho
sledovateľné - v čo najširšom možnom rozsahu – a mali by byť archivované na
jednom mieste. Účtovné záznamy a výstupy musia umožňovať účinné
monitorovanie postupu projektu a musia slúžiť ako základ pre overovanie výdavkov
vynaložených v rámci implementácie projektu ako hlavná súčasť finančnej správy.
Na požiadanie je každý partner povinný umožniť prístup národným kontrolórom.
VP/PP je povinný uchovávať dokumentáciu k projektu do 31. 12. 2028 a do tejto
doby aj strpieť výkon kontroly/auditu/overenia na mieste oprávnených osôb.

Ďakujeme za pozornosť!

