V Y H L Á S E N I E
predkladateľa o rozporoch k návrhu zákona
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa predkladá s rozporom s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky k nasledovnej pripomienke:
„Vlastný materiál, čl. I, bod 28 a 29 (aktuálne novelizačné body 31 a 32)
Žiadame vypustiť uvedené novelizačné body z návrhu.
Odôvodnenie: 1. V dôvodovej správe sa uvádza, že cieľom novely zákona 292 je zjednodušovanie.
Zavedenie ďalšej povinnosti znamená zvýšenie administratívnej záťaže, ako na strane žiadateľov,
tak aj na strane poskytovateľov. Navrhované opatrenie nijakým spôsobom neprispieva k zvýšeniu
transparentnosti procesu konania o žiadostiach, ale iba zavádza zbytočnú administratívnu záťaž na
strane poskytovateľov, ako aj žiadateľov, ktorí budú musieť túto informáciu uvádzať vo svojich
žiadostiach o NFP. V tejto súvislosti by navyše bolo potrebné upraviť vzor ŽoNFP, čo v súčasne
dobe vzhľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia predstavuje zbytočnú finančnú a
časovú investíciu. Taktiež návrh, ktorý má byť účinný od 1.3.2021, nezohľadňuje skutočnosť, že
v danom čase budú ešte poskytovatelia konať o ŽoNFP, ktoré požadované informácie o subjektoch
podieľajúcich sa na príprave ŽoNFP neobsahujú a bude potrebné ich od žiadateľov dodatočne
žiadať za účelom zabezpečenia súladu s týmto návrhom.
2. Zverejňovanie údajov je nad rámec povinností stanovených pre členské štáty zo strany EÚ v
nariadení (EÚ) č. 1303/2013 (goldplating).
3. Uvedenou informáciou poskytovateľ nedisponuje, ako nedisponuje ani informáciou o
pracovnom alebo obdobnom pomere fyzických osôb uvedených v žiadosti. Uvedené skutočnosti
ani neskúma.
4. Na spracovanie ŽoNFP neposkytuje Poskytovateľ finančné prostriedky, t. j. tieto informácie ani
nemá z akého dôvodu vyžadovať, resp. kontrolovať a skúmať.
5. Zverejňovanie zoznamu agentúr, ktoré vypracovávajú projekty, môže byť považované za
reklamu týchto subjektov. Poskytovatelia nevedú zoznamy agentúr, ktoré spracovávajú projekty,
ani neodporúčajú takýchto spracovateľov.“
Vyhodnotenie pripomienky:
Navrhovanými ustanoveniami sa cieli na druhý sledovaný účel novely (popri zjednodušovaní a
znižovaní byrokracie), ktorým je zavádzanie protikorupčných opatrení. Ide o zásadné opatrenie na
zvýšenie transparentnosti a zníženie rizika konfliktu záujmov v súlade s Programovým vyhlásením
vlády SR. Preto v pripomienke opísané ťažkosti pri zavedení informačnej povinnosti majú len
technický charakter, ktorý nebude nijako zložité prekonať. Navyše ide o jednorazové zavedenie,
ktoré by následne nemalo spôsobovať osobitné ťažkosti, keďže poskytovateľ len preklopí
informáciu získanú od žiadateľa do rozsahu informácií, ktoré zverejňuje podľa § 48. V súvislosti
s jednoznačnejším zadefinovaním predmetnej povinnosti bolo doplnené prechodné ustanovenie

k zákonu, v zmysle ktorého sa uvedená povinnosť vzťahuje na žiadosti o poskytnutie
o nenávratného finančného príspevku, ktoré budú predložené k výzvam vyhláseným po
nadobudnutí účinnosti zákona, čím sa eliminovala povinnosť predkladania takýchto informácií
spätne k už vyhláseným výzvam a prebiehajúcim konaniam. Prakticky to bude znamenať, že
žiadateľ bude pracovať s formulárom žiadosti, ktorý už bude obsahovať požiadavku na vyplnenie
informácie, ktorá bude následne predmetom zverejnenia. Nebude teda potrebné žiadateľa spätne
dopytovať alebo inak zaťažovať nad rámec obsahu formuláru žiadosti.

