
Dňa 15.6.2021 nadobudla účinnosť Príručka pre prijímateľa pre dopytovo orientované projekty OP II, 

verzia 6.1 vrátane príloh (ďalej aj „príručka“), ktorej aktualizácia vyplynula predovšetkým z aktualizácie 

Systému riadenia EŠIF, Systému finančného riadenia, Metodických pokynov a vzorov CKO, podnetov 

Prijímateľov a z implementačnej praxe Poskytovateľa.  

Aktualizovaná verzia príručky obsahuje predovšetkým nasledovné zmeny: 

 Úpravu a využitie možnosti elektronickej komunikácie a jej aplikovanie na jednotlivé procesy 

implementácie, pričom podrobný postup predkladania dokumentácie je vždy zadefinovaný 

v jednotlivých kapitolách príručky. V nadväznosti na uvedené prijímateľ predkladá: 

 Žiadosť o platbu a Monitorovaciu správu odoslaním formulára prostredníctvom 
ITMS2014+ a zároveň v písomnej forme, tzn. v elektronickej podobe prostredníctvom 
modulu elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy, alebo v listinnej 
podobe, a to v súlade s článkom 4 konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP; 

 Oznámenie o zmene alebo Žiadosť o zmenu v písomnej forme, tzn. v elektronickej 
podobe prostredníctvom modulu elektronickej schránky ÚPVS, alebo v listinnej podobe, 
a to v súlade s článkom 4 konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP; 

 Dokumentáciu k verejnému obstarávaniu cez ITMS2014+ v zmysle postupov 
definovaných v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a 
kontrole verejného obstarávania/obstarávania ako aj v Zmluve o poskytnutí NFP 
(článok 3 VZP). 

 Úpravu predkladania povinných príloh a podpornej dokumentácie k vyššie uvedeným 

procesom iba prostredníctvom ITMS2014+, pokiaľ v jednotlivých kapitolách nie je umožnená 

výnimka predložiť dokumentáciu aj listinne. 

 Vypustenie povinnosti predkladania Mimoriadnej monitorovacej správy. 

 Úpravu výpočtu prvej ako aj ďalšej zálohovej platby, v prípade využitia systému financovania 

„zálohová platba“. 

 V prípade využitia systému financovania „predfinancovanie“, doplnenie možnosti uhradiť 

vlastné zdroje prijímateľa dodávateľovi projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na 

účte prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. 

 Zadefinovanie požadovanej dokumentácie a postupov pri kontrole stavebných výdavkov 

z dôvodu implementácie projektov z výziev č. OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-

MH/DP/2020/11.3-27, ktoré obsahujú stavebné výdavky. 

 Podrobnejšie zadefinovanie rozsahu požadovanej dokumentácie k jednotlivým typom 

oprávnených výdavkov, ktorých oprávnenosť je preukazovaná v rámci dokumentácie k Žiadosti 

o platbu ako aj k jednotlivým typom Monitorovacích správ, tak, aby bol eliminovaný proces 

zasielania výziev na doplnenie dokumentácie. 

 Doplnenie skutočností, ktoré môžu byť predmetom výkonu finančnej kontroly na mieste. 

 Doplnenie odkazu na Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a 

kontrole verejného obstarávania/obstarávania definujúcu postupy overovania verejného 

obstarávania/obstarávania. 

 Doplnenie novej kapitoly z dôvodu potreby overovania osobitných zmluvných podmienok 

stanovených vo výzvach na predkladanie ŽoNFP od výzvy č. OPII-MH/DP/2021/9.5-31 vrátane, 

ktoré boli v predchádzajúcich výzvach definované ako podmienky poskytnutia príspevku. 

 Aktualizácia a rozšírenie definície „ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu“ vzhľadom 

na implementáciu nových typov projektov (z výzvy č. OPII-MH/DP/2020/11.3-25, č. OPII-

MH/DP/2020/11.3-26, č. OPII-MH/DP/2020/11.3-27, č. OPII-MH/DP/2020/9.5-28, č. OPII-

MH/DP/2020/10.3-29) 

 Ostatné formálne a spresňujúce úpravy textu príručky. 


