VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Zákon, 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

Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

143 /25
143

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

79 /11
14 /5
50 /9

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

Č.

Subjekt

Pripomienky Pripomienky Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali

1. BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

3 (2o,1z)

0 (0o,0z)

2. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

4 (4o,0z)

0 (0o,0z)

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

5 (5o,0z)

0 (0o,0z)

4. Ministerstvo financií Slovenskej republiky

14 (10o,4z)

0 (0o,0z)

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

24 (16o,8z)

0 (0o,0z)

6. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

7 (7o,0z)

0 (0o,0z)

7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

6 (6o,0z)

0 (0o,0z)

24 (21o,3z)

0 (0o,0z)

9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

6 (6o,0z)

0 (0o,0z)

10. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2 (2o,0z)

0 (0o,0z)

11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

8 (6o,2z)

0 (0o,0z)

12. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

9 (9o,0z)

0 (0o,0z)

15 (15o,0z)

0 (0o,0z)

14. Národná banka Slovenska

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

15. Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky,
odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)

4 (3o,1z)

0 (0o,0z)

16. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

17. Úrad vlády Slovenskej republiky

9 (3o,6z)

0 (0o,0z)

18. Verejnosť

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

19. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

8. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

x

20. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných
orgánov štátnej správy)

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

21. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

22. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

23. Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

24. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

25. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

26. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

27. Úrad pre verejné obstarávanie

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

28. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

29. Štatistický úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

30. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

31. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

32. Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

33. Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

35. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

36. Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

37. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

38. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

39. Republiková únia zamestnávateľov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

40. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

41. Konferencia biskupov Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

42. Asociácia priemyselných zväzov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

43. Národný bezpečnostný úrad

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

44. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

143
(118o,25z)

0 (0o,0z)

Spolu
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

Subjekt

BSK

Pripomienka

§ 15
V § 15 navrhujeme vložiť nový odsek 6: „Za účelom plynulého
prechodu medzi programovými obdobiami a včasnej prípravy,
riadiaci orgán v súlade s princípom partnerstva zriaďuje radu
partnerstva pre nasledujúce programové obdobie 2021 - 2027 pre
každú regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú
územnú stratégiu mestskej oblasti alebo spoločnú radu partnerstva
pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú
územnú stratégiu mestskej oblasti“. Odôvodnenie: Vzhľadom na
oneskorenie pri schvaľovaní nariadení EÚ pre budúce
programové obdobie doplnenie paragrafu 15 poskytne právnu
oporu pre prebiehajúce procesy kreovania rád partnerstiev a
prípravy integrovaných územných stratégií.

Typ Vyh.

Z

N

Spôsob vyhodnotenia
Navrhovanú úpravu nemožno
akceptovať z dôvodu, že by išlo o
nesystémovú úpravu, ktorá by nebola
kompatibilná s celkovým predmetom
úpravy zákona č. 292/2014 Z. z. a
plánovaným nastavením zákona na
nové programové obdobie. Preberajúc
vzor systémovej úpravy z práva EÚ,
kedy všeobecné nariadenie tvorí základ
úpravy pre dané programové obdobie a
ostatné legislatívne akty z neho
vychádzajú, vždy len na dané
programové obdobie, rovnaký prístup
bol zvolený aj pre úpravu poskytovania
príspevkov z EŠIF v rámci
slovenského právneho poriadku. Zák.
č. 292/2014 Z. z. má vo svojom
predmete uvedenom v § 1 a následne aj
v ďalších ustanoveniach jednoznačne
vymedzený základ svojej pôsobnosti na
úpravu vzťahov pre programové
obdobie 2014-2020. Tomuto
základnému nastaveniu je prispôsobená
celá systematika zákona, vymedzenie
pojmov, odkazy na európsku

legislatívu a samozrejme samotný
obsah právnej normy. Uvedené je
zreteľne jasné aj v samotnom § 15,
kedy pojmy ako „integrovaná územná
stratégia“, „integrovaná územná
stratégia mestskej oblasti“, ktoré sa
používajú aj v navrhovanom znení z
pripomienky, majú jasné naviazanie na
legislatívne akty EÚ pre PO 20142020, nie však pre pripravované PO
2021-2027. Takto definované pojmy
by boli nepoužiteľné a aktuálne
nemáme k dispozícii zdroj, na ktorý by
bolo možné naviazať definíciu týchto
pojmov s významom pre PO 20212027. Nakoľko však je potrebné
vnímať aj praktické dôvody, ktoré
zrejme boli základom vznesenia
pripomienky, odporúčame založiť
aktuálne fungovanie Rád partnerstva
pre PO 2021-2027 na pripravovanej
európskej legislatíve, ktorá by mala
byť v platnosti v mesiaci február 2021,
prípadne v kombinácii so základnými
ustanoveniami pre regionálnu
spoluprácu podľa zák. č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja. V
tejto súvislosti možno poukázať aj na

časový faktor, kedy účinnosť
pripravovanej novely zákona sa plánuje
až na 1.3.2021. Súčasne možno
poukázať na historické skúsenosti z
prípravy PO 2014-2020, kedy
fungovanie Rád partnerstva bolo
založené na právnych aktoch EÚ, ktoré
sú priamo aplikovateľné aj v členskom
štáte. Zo strany BSK bolo
vyhodnotenie pripomienky
akceptované.

BSK

§ 17 odsek 6
V § 17 odsek 6 navrhujeme doplniť pokračovanie vety
Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť
do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, ak nie je v odseku 8
uvedené inak, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia
podmienky poskytnutia príspevku. Odôvodnenie: V aktuálne
platnej verzií Zákona sa táto veta v odseku nachádza. Chráni
žiadateľa pred takými zmenami výziev, ktoré znemožnia alebo
vážne ohrozia (v prípade schválenia žiadosti) realizáciu už
podanej žiadosti o NFP.

O

N

Jedným zo základných dôvodov zmeny
zákona bola snaha abstrahovovať od
delenia zmien výzvy na podstatné a
ostatné. Pre všetky zmeny (okrem
formálnych) sú stanovené rovnaké
podmienky, pričom kľúčové je, že
poskytovateľ vždy musí umožniť
žiadateľovi zmeniť alebo doplniť
výzvu v nadväznosti na zmenu, ktorú
vo výzve vykonal. Navrhovaná právna
úprava zabezpečuje, aby v rovnakej
skupine žiadateľov platili pre výber ich
žiadosti rovnaké podmienky. Preto nie
je zrejmé, čo sa myslelo vyjadrením
obavy, že by bola znemožnená alebo
vážne ohrozená realizácia už podanej

ŽoNFP.

BSK

§ 19 ods. 7
V § 19 ods. 7 Navrhujeme, aby ostalo v platnosti pôvodné znenie
odseku. Odôvodnenie: Vypustením časti odseku, ktorá pojednáva
o dátume, ku ktorému je splnenie podmienok posudzované, môže
prísť k rôznym výkladom časového ohraničenia posudzovania
splnenia podmienok poskytnutia príspevku.

O

N

V súlade s odôvodnením vykonanej
zmeny uvedenej v dôvodovej správe
máme za to, že vypustenie exaktne
stanoveného časového momentu je
správne, konanie o žiadosti je tým
menej formálne a viac sa približuje
bežnému režimu správnych konaní
podľa správneho poriadku. Účelom je
overiť splnenie podmienok poskytnutia
príspevku tak, aby žiadosť mohla byť v
konečnom dôsledku schválená, ak
materiálne (vecne) napĺňa ciele výzvy,
resp. ciele OP. Vo vzťahu k nastaveniu
podmienok pre výber projektov
európske autority (EK, Dvor audítorov)
povzbudzujú členské štáty v tom, aby
nimi nastavené procesy prioritne dbali
na výber najkvalitnejších projektov,
ktoré najväčšou mierou prispievajú k
cieľom sledovaným poskytovaním
príspevkov z EŠIF a súčasne, aby čo
najviac abstrahovali od formálnych
podmienok akceptácie projektov.
Navrhovaná zmena zákona je
napĺňaním uvedeného postoja

GPSR

1. K čl. I bodom 6, 15 a 18 (úvodné vety)
Úvodné vety k bodom 6, 15 a 18 odporúčame upraviť v súlade s
bodom 30. 3. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády
Slovenskej republiky (legislatívno-technická pripomienka).

O

A

GPSR

2. K čl. I bodu 13 (úvodná veta)
Úvodnú vetu k bodu 13 odporúčame zosúladiť s bodom 36.
Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej
republiky (legislatívno-technická pripomienka).

O

A

GPSR

3. K čl. I bodu 19 (úvodná veta)
V úvodnej vete k bodu 19 odporúčame slová „41 ods. 11“
nahradiť slovami „§ 41 ods. 11“ (legislatívno-technická
pripomienka).

O

A

GPSR

4. K čl. I bodom 28 a 29 (úvodné vety)
Znenia úvodných viet v bodoch 28 a 29 odporúčame upraviť v
súlade s bodom 31. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády
Slovenskej republiky (legislatívno-technická pripomienka).

O

A

K celému materiálu
Návrh zákona je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k
Legislatívnym pravidlám vlády SR - zosúladiť novelizačné body
upravujúce poznámky pod čiarou s bodom 38 najmä používanie
MDaVSR zátvorky a používanie horného indexu (poznámka pod čiarou k
odkazu 49a, 63b, 65, 100 až 102, 111a), - v bode 3 slovo „odsek“
nahradiť slovom „ods.“, - v bode 6 úvodnej vete na začiatok
vložiť písmeno „V“ a slová „§ 19 alebo § 20 alebo podľa § 57“
nahradiť slovami „§ 19, 20 alebo § 57“, - v bode 9 na konci

O

Neakceptujeme pripomienku v časti
týkajúcej sa odkazu na poznámku pod
ČA
čiarou 111a), keďže táto bola do
predpisu zavedená už skoršou novelou.

ustanovenia doplniť pred úvodzovky bodku, - v bode 11, 14, 15 a
30 doplniť na konci ustanovenia bodku, - v bode 13 slovo „písm.“
nahradiť slovom „písmeno“, - v bode 15 slovo „ods.“ nahradiť
slovom „odsek“, - v bode 18 úvodnej vete na začiatok vložiť
písmeno „V“ a slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“, - v bode 19
pred slovo „nahrádzajú“ vložiť slová „vo všetkých tvaroch“ a
vypustiť slovo „gramatickom“, - v bode 24, vzhľadom na to, že
odkaz k poznámke pod čiarou 111a) je v účinnom znení zákona
prvýkrát použitý v § 45 a návrh novely ho používa už v § 41 je
potrebné chronologicky upraviť číslovanie poznámok pod čiarou,
- v bode 28 a 29 slovo „sa“ presunúť pred slovo „odsek“ a na
konci ustanovenia doplniť bodku, - v bode 33 úvodzovky
presunúť pred značku § 62.

K bodom 10 a 11
Odporúčame ponechať pôvodné znenie § 20. Zrušenie povinnosti
zastaviť konanie o žiadosti o poskytnutie príspevku a definovanie
iba možnosti jeho zrušenia tak, ako to navrhuje predkladateľ
materiálu, by mohlo viesť k subjektívnemu použitiu uvedenej
MDaVSR
možnosti v prípadoch pochybností, ktoré neboli odstránené zo
strany žiadateľa aj napriek výzve na vyjadrenie. Nová formulácia
umožňuje aj napriek pochybnostiam o pravdivosti alebo úplnosti
žiadosti a nedostatočnému vysvetleniu zo strany žiadateľa,
nezastaviť konanie.

O

N

Navrhované znenie je bežnou praxou v
správnych konaniach vedených podľa
správneho poriadku a nespôsobuje tam
žiadne osobitné problémy. Bolo to
odskúšané aj v implementačnej praxi
na základe zák. č. 128/2020 Z. z. pre
oblasť EŠIF bez toho, aby vznikali
zásadné problémy. Naopak, rozväzuje
ruky poskytovateľom v konaní o
ŽoNFP tak, aby mohli abstrahovať od
formalistického prístupu a zamerať
svoje pôsobenie viac na výber
kvalitných ŽoNFP. Navrhovaná úprava
je síce náročnejšia na nastavenie

správnej praxe poskytovateľa, ale vo
výsledku je benefity uvedené vyššie
prevažujú možné riziká.

MDaVSR

K bodu 3
Odporúčame slovo „stanovuje“ nahradiť slovom „určuje“.

O

A

K bodu 2
Odporúčame slovo „vykonávané“ nahradiť slovom
„vykonávaných“, pred slovom „navrhované“ slovo „a“ nahradiť
MDaVSR čiarkou, slovo „zrealizované“ nahradiť slovom „prijaté“ z dôvodu
zosúladenie s účinným znením zákona a uviesť správny odkaz na
príslušný článok nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v poznámke pod
čiarou k odkazu 49a).

O

K bodu 20
Odporúčame v slovné spojenie „Informačný monitorovací
MDaVSR
systém“ v celom texte návrhu zákona písať s malým začiatočným
písmenom a za slovo „vlastného“ (2x) vložiť slovo „podnetu“.

O

A

O

A

MFSR

Všeobecne
1. Upozorňujeme, že ak návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet
verejnej správy v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy
navrhovaného materiálu sa rozpočtová zabezpečenosť vplyvov
neoznačuje.

Pôvodné znenie textu „alebo v
dokumente, ktorý stanovuje podmienky
poskytnutia príspevku.“ bolo
nahradené nasledovne: „v zmluve
podľa § 16 ods. 1 alebo rozhodnutia
podľa § 16 ods. 2.“

Slovo „vykonávané“ bolo upravené.
Slovo zrealizované ponechávame v
ČA súlade s článkom 127, odsek 5,
písmeno b) nariadenia č. 1303/2013 v
platnom znení. Odkaz bol odstránený.

MFSR

K bodu 20 (§ 37 ods. 3 až 5)
1. V § 37 odporúčame znenie odseku 3 preformulovať takto: „(3)
Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo
iného podnetu, je povinný bezodkladne zaevidovať správu o
zistenej nezrovnalosti. Správa o zistenej nezrovnalosti sa eviduje
v informačnom monitorovacom systéme, okrem prípadov
hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodu, kedy by evidenciou
nezrovnalosti v informačnom monitorovacom systéme mohlo
dôjsť k zmareniu objasnenia alebo vyšetrenia danej veci.“. 2.
Obdobne odporúčame upraviť aj znenie odseku 4. Navrhované
znenia neobsahujú vyčerpávajúci výpočet osôb, ktoré by mohli
byť podozrivé a dotknuté identifikovanou nezrovnalosťou alebo
podozrením zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného
správneho deliktu. V dôvodovej správe odporúčame uviesť, že
povinnosti a postupy súvisiace s vypracovaním, schválením a
predkladaním správ o zistených nezrovnalostiach budú
podrobnejšie upravené v usmernení relevantného orgánu
(predpokladáme certifikačný orgán). Zároveň, v súvislosti s
navrhovaným ustanovením § 37 ods. 8, odporúčame zvážiť
potrebu predkladania správy o zistenej nezrovnalosti samotnému
prijímateľovi.

MFSR

Všeobecne
2. V predkladacej správe aj v dôvodovej správe sa uvádza, že
niektoré zmeny zavedené zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č.
128/2020 Z. z.“) „majú významný potenciál prispieť k
zjednodušeniu procesov pri implementácii bez ohľadu na trvanie

O

Z

N

Predkladateľovi nie je zrejmé, aké
ďalšie osoby by mohli byť podozrivé
zo spáchania trestného činu okrem
štatutárneho orgánu, zamestnanca
alebo inej osoby konajúcej v mene
poskytovateľa. Predmetné ustanovenie
bolo doteraz § 37 ods. 10 a
nespôsobovalo problémy v praxi ani
výkladové otázky.

Znenie dôvodovej a predkladacej
správy bolo upravené s akcentovaním
ČA základných cieľov, ktoré sú novelou
sledované a to je zjednodušenie
procesov, čo prispeje k zníženiu
administratívnej záťaže jednotlivých

krízovej situácie“. Upozorňujeme, že zmeny zavedené zákonom
č. 128/2020 Z. z. majú charakter opatrení, ktoré môžu významne
ovplyvniť dodržanie princípov a predvídateľnosť konania
poskytovateľov. Preto boli prijaté výlučne v nadväznosti na
riešenie krízovej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19 a ich potrebu bolo vzhľadom na výnimočnosť situácie
nevyhnutné odôvodniť priamym súvisom s pandémiou ochorenia
COVID-19. Nepovažujeme preto za správne plošné uplatnenie
týchto opatrení aj mimo času krízovej situácie. Z uvedeného
dôvodu a aj vzhľadom na ďalšie uplatnené zásadné pripomienky
žiadame upraviť tretí odsek predkladacej správy a dôvodovej
správy v nadväznosti na vysporiadanie sa s predloženými
pripomienkami. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 128/2020 Z.
z.: „Cieľom návrhu zákona je reagovať na situáciu, ktorá nastala
v spoločnosti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby Covid-19 (ďalej len „Covid-19“) vo vzťahu k
implementácii pomoci a podpory poskytovanej z fondov v
programovom období 2007-2013…“. „Opatrenia, ktoré sú
obsiahnuté v zákone, sú dočasného charakteru, pričom ich časová
pôsobnosť je určená uplynutím šiestich mesiacov od odvolania
mimoriadnej situácie…“. „Cieľom predložených dočasných
opatrení je umožniť poskytovateľom, prijímateľom aj ostatným
subjektom participujúcim na implementácii poskytovania pomoci,
podpory a príspevku z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“)
flexibilnejšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré vo vzťahu k pandémii
v spoločnosti nastali, tak, aby bola v čo najväčšej možnej miere
zabezpečená plynulosť čerpania finančných prostriedkov už
zazmluvnených projektov, aby boli zjednodušené existujúce

subjektov, ale taktiež skúsenosti z
aplikačnej praxe, vrátane skúseností so
zmenami, ktoré priniesla posledná
účinná novela. Zároveň tento návrh
prispieva k zvyšovaniu transparentnosti
rozšírením povinne zverejňovaných
údajov a informácií týkajúcich sa
projektov. Na rozporovom konaní
uskutočnenom 11.12.2020 bol tento
rozpor odstránený.

procesy a zároveň sa umožnilo poskytovateľom operatívne
reagovať na požiadavky súvisiace s presmerovaním finančných
prostriedkov vo vzťahu k už vyhláseným, prípadne
pripravovaným výzvam, a to výlučne v reakcii na Covid-19.“.

MFSR

Všeobecne
3. Odporúčame zosúladiť informáciu o predkladateľovi materiálu
uvedenú v predkladacej správe a na obale materiálu. Zároveň
odporúčame v poslednej vete predkladacej správy slová „1. marca
2020“ nahradiť slovami „1. marca 2021“.

MFSR

Všeobecne
4. V osobitnej časti dôvodovej správy je potrebné podrobnejšie
vysvetliť úpravu navrhovanú v čl. I bode 17 (§ 26 ods. 3), ktorá
umožňuje v nadväznosti na jedno vyzvanie predložiť jednému
žiadateľovi viacero národných projektov. Nie je zrejmé ako sa
bude postupovať pri predkladaní žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), konaní
o ŽoNFP alebo uzatváraní zmlúv. Nie je taktiež zrejmé, čo
konkrétne v rámci navrhovanej úpravy predstavuje zjednodušenie
a či výhody jedného vyzvania prevyšujú prípadné negatíva, ktoré
môžu vyplývať z nejasností v rámci postupu nadväzujúceho na
zverejnenie vyzvania.

O

N

MFSR

Všeobecne
5. Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych
pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I
bode 3 slová „odsek 2“ nahradiť slovami „ods. 2“ v súlade s
bodom 56 prílohy LPV a slovo „stanovuje“ nahradiť slovom

O

A

O

A

Všetky uvedené otázky budú riešené v
rámci Systému riadenia EŠIF, v
osobitnej kapitole týkajúcej sa
národných projektov. Tento postup je
obvyklým postupom aj vo vzťahu ku
rôznym osobitnostiam konania o
žiadosti a nie je dôvod tento prístup
meniť ani v tomto prípade.

„určuje“, v bode 4 § 17 ods. 6 prvej a druhej vete slovo
„uvedené“ nahradiť slovom „ustanovené“ a v poslednej vete slová
„ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a)“ nahradiť slovami „odseku 3
písm. a) a odseku 4 písm. a)“ v súlade s bodom 56 prílohy LPV, v
bode 5 upozorňujeme, že v súvislosti s vložením nového odseku 7
v § 17 je potrebné upraviť vnútorné odkazy v § 26 ods. 3, § 27
ods. 1, § 28 ods. 4 a § 58 ods. 1 platného zákona, v bodoch 6 a 18
na začiatok úvodných viet vložiť slovo „V“ v súlade s bodom
30.3 prílohy LPV, v bodoch 11, 14, 28, 29 a 30 na konci doplniť
bodku, v bode 13 slovo „písm.“ nahradiť slovom „písmeno“, v
bodoch 15 a 18 úvodných vetách slová „ods. 1“ nahradiť slovami
„odsek 1“ v súlade s bodom 30.3 prílohy LPV, bod 19
preformulovať takto: „19. V § 28 ods. 2 až 4 a § 41 ods. 11 sa
slová „riadiaci orgán“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom
„poskytovateľ“ v príslušnom tvare.“, v bode 20 § 37 ods. 3 a 4 za
slovo „vlastného“ vložiť slovo „podnetu“, v bodoch 22 a 23
upozorňujeme, že v súvislosti s vypustením odsekov v § 37 je
potrebné upraviť vnútorné odkazy v ostatných ustanoveniach §
37, úvodné vety bodov 28 a 29 zosúladiť s bodom 31 prílohy
LPV].

MFSR

K bodom 4 až 7
Navrhované zmeny v § 17 žiadame prehodnotiť a neumožniť za
bežných okolností zmeniť výzvu, doplniť ŽoNFP alebo zrušiť
výzvu tak, ako je to možné v čase krízovej situácie. Navrhované
znenie umožňuje poskytovateľovi výzvu zmeniť v akomkoľvek
rozsahu, t. j. poskytovateľ môže zmeniť aj podmienky
poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, a to aj mimo času

Z

Znenie dôvodovej správy bolo
preformulované na základe záverov
rozporového konania uskutočneného
ČA 11.12.2020 a následnej komunikácie s
Orgánom auditu, a to takým spôsobom,
že pripomienka bola čiastočne
akceptovaná. Rozpor k uvedenej

krízovej situácie. Už v rámci medzirezortného pripomienkového
konania k novele zákona č. 128/2020 Z. z. bola uplatnená
pripomienka, že zavedením predmetných ustanovení do praxe
môže dôjsť k porušeniu princípu transparentnosti a rovnakého
zaobchádzania, ako aj k riziku vzniku škôd pre žiadateľov a
narušeniu princípu právnej istoty, keďže konanie poskytovateľov
nebude predvídateľné. Uvedené platí aj pre možnosť zrušenia
výzvy v navrhovanom znení. Možnosť úpravy výzvy (§ 17 ods. 6
návrhu) môže spôsobiť žiadateľom, ktorí už podali ŽoNFP,
dodatočnú administratívnu záťaž spôsobenú napríklad potrebou
doplniť alebo upraviť už predloženú ŽoNFP. Rovnako môže
nastať situácia, že za zmenených podmienok už žiadateľ nebude
oprávnený podať ŽoNFP. Žiadateľ by nemal znášať následky
nedostatočného plánovania a programovania, ktoré poskytovateľa
vedú k zmene alebo zrušeniu výzvy. Možnosť zmeny výzvy môže
priniesť administratívnu záťaž aj na strane poskytovateľa, keďže
bude potrebné komunikovať so žiadateľom, ktorý už predložil
ŽoNFP a následne upravenú ŽoNFP opätovne procesovať.
Cieľom návrhu je pritom zjednodušiť procesy prijímateľom,
poskytovateľom a ďalším subjektom, pričom nie je zrejmé, ako
navrhovaná úprava konkrétne procesy zjednodušuje.
Upozorňujeme, že aj programové vyhlásenie vlády deklaruje
zámer zvýšiť transparentnosť pri využívaní fondov EÚ, a preto
nie zrejmý dôvod neprevzatia ustanovenia § 57 ods. 6 (povinnosť
poskytovateľa zverejniť na svojom webovom sídle informáciu o
zmene alebo o zrušení výzvy a odôvodnenie) do § 17. V
dôvodovej správe sa uvádza, že ustanovenia uvedené v bodoch 4
až 7 sa preklápajú do všeobecnej právnej úpravy na základe

pripomienke bol odstránený.

pozitívnych skúseností z implementačnej praxe realizovanej v
rámci obdobia krízovej situácie. Dôvodová správa však
neobsahuje vyhodnotenie pozitívnych skúseností získaných
aplikáciou tejto zmeny v čase od účinnosti zákona č. 128/2020 Z.
z., čo znamená, že nie je zrejmé, v koľkých prípadoch sa toto
„zjednodušenie“ aplikovalo, ani v čom spočívajú tieto pozitívne
skúsenosti.

MFSR

K bodu 11 (§ 20 ods. 2)
Navrhované znenie je potrebné precizovať, pretože nie je zrejmé,
za akých okolností poskytovateľ rozhodne a za akých okolností
nerozhodne o zastavení konania o ŽoNFP. Je potrebné zabezpečiť
rovnaký prístup ku všetkým žiadateľom. V prípade postupu
poskytovateľa obdobne ako pri konaní správnych orgánov v
správnych konaniach, je potrebné uvedené uviesť v normatívnom
texte.

O

N

Požiadavku z prvej vety pripomienky
nie je možné previesť do textu právnej
normy, pretože v podmienkach konania
o ŽoNFP by išlo o kauzistický prístup,
ktorý je pri právnej norme zakázaný.
Vychádza sa z toho, že poskytovateľ
musí postupovať podľa princípov
správneho konania. Jedným zo
základných princípov je povinnosť
postupovať tak, aby v rozhodovaní o
skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely. Preto si poskytovateľ musí
nastaviť svoju rozhodovaciu prax tak,
aby spĺňal uvedený princíp. Nie je
zrejmé, čo sa myslelo poslednou vetou
pripomienky, nakoľko aj obdobná
úprava v § 30 správneho poriadku má
všeobecný charakter.

MFSR

K bodu 33 (§ 62)
Odseky 1 a 2 odporúčame z dôvodu právnej istoty preformulovať
napríklad takto: „(1) Konania podľa § 57 právoplatne neskončené
pred 1. marcom 2021 sa dokončia podľa zákona účinného do 28.
februára 2021. (2) Právo žiadateľa podať odvolanie podľa § 22 v
znení účinnom od 1. marca 2021 proti rozhodnutiu vydanému
podľa § 20 alebo podľa § 57 ods. 8 účinných do 28. februára 2021
sa vzťahuje na rozhodnutia vydané do 28. februára 2021, ktoré
boli žiadateľovi doručené po 1. marci 2021.“.

O

A
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K bodu 1 .§ 3 ods. 1 písm. l).
Tento novelizačný bod žiadame vypustiť, pretože predmetné
vzťahy, resp. účtovné pohľadávky medzi jednotlivými kapitolami
štátneho rozpočtu nie je vhodné riešiť zadefinovaním pohľadávky
štátu. Pri „pohľadávke z programu“ nie je zrejmé, čo bude titulom
vzniku tejto pohľadávky, resp. na základe akého právneho titulu
bude poskytovateľ (ako správca pohľadávky štátu) uplatňovať
voči prijímateľovi, partnerovi alebo užívateľovi plnenie tejto
pohľadávky štátu, ak pravdepodobne vo väčšine prípadov sám
poskytovateľ spôsobí „systémovú nezrovnalosť“. O zriadení
predmetného právneho inštitútu považujeme za vhodné uvažovať
pri tvorbe nového zákona, pričom bude potrebné analyzovať aj
prípadnú potrebu úpravy súvisiacich ustanovení.

Z

A
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K bodu 2 .§ 10 ods. 2 písm. g).
Tento novelizačný bod žiadame vypustiť, uvedenú úlohu rozšíriť
na ďalšie relevantné subjekty a uložiť ju týmto subjektom
samostatným uznesením vlády SR. Vo vzťahu k povinnosti
zverejňovať závery auditov Európskej komisie žiadame vopred

Z

Novelizačný bod bol z návrhu
vypustený

Novelizačný bod, ako aj dôvodová
správa boli preformulované na základe
ČA záverov rozporového konania
uskutočneného 11.12.2020. Povinnosť
zverejňovania na webovom sídle MF

zabezpečiť oficiálne vyjadrenie Európskej komisie k uvedenej
skutočnosti, najmä k spôsobu zverejnenia, rozsahu
zverejňovaných informácií a vhodnému momentu, kedy je možné
s požadovanými informáciami pracovať mimo okruh osôb priamo
dotknutých zisteniami a odporúčaniami Európskej komisie, aby
bolo zabezpečené dodržanie právnych predpisov na úrovni EÚ.
Podporujeme navrhované opatrenie súvisiace najmä s
informovaním relevantných subjektov zapojených do systému
riadenia a kontroly programov financovaných z fondov EÚ o
identifikovaných nedostatkoch, keďže toto opatrenie môže mať
pozitívny vplyv na predchádzanie nedostatkom pri implementácii.
Upozorňujeme však, že s ohľadom na zámer tohto opatrenia je
potrebné bližšie upraviť plnenie tejto úlohy. Plnenie tejto úlohy je
potrebné zabezpečiť zo strany viacerých subjektov, najmä a)
riadiaceho orgánu, ktorý by zverejnil komplexnú informáciu o
finančnom vplyve identifikovaných nedostatkov (Programové
vyhlásenie vlády SR predpokladá zverejňovanie finančného
vplyvu nedostatkov), b) certifikačného orgánu, ktorý by zverejnil
závery certifikačného overovania a c) relevantných subjektov,
ktoré boli auditovanými subjektami v rámci auditov EK/EDA
(napríklad riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, certifikačný
orgán alebo iné subjekty, ktorým bola určená správa z týchto
auditov). Taktiež je potrebné detailnejšie upraviť spôsob
implementácie tohto opatrenia, najmä časový rámec
zverejňovania nedostatkov jednotlivými subjektami, miesto
zverejnenia, rozsah, štruktúru a formu zverejňovaných údajov.
Zároveň upozorňujeme, že bude potrebné vylúčiť povinnosť
zverejňovať nedostatky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

SR 2 x ročne sa bude týkať
nedostatkov z auditu a odporúčaní.
Zverejňované budú nedostatky z
vykonaných auditov, s dôrazom na
porušenie legislatívy EÚ alebo SR,
ktoré majú významný finančný vplyv,
ako aj k nim navrhnuté odporúčania.
Zabezpečí sa tým cieľ doplnenia
novelizačného bodu - prispieť k
prevencii a predchádzaniu vzniku
opakovaných nedostatkov, ktoré už
boli v minulosti identifikované na
iných subjektoch, a tým k zníženiu
negatívnych dopadov na implementácii
EŠIF, v súlade s programovým
vyhlásením vlády. Čo sa týka
zverejňovania záverečných
audítorských správ EK, MIRRI
akceptuje požiadavku OA a vopred
prediskutuje s EK možnosti
zverejňovania týchto záverečných
audítorských správ. Až následne
MIRRI vhodným spôsobom pristúpi k
zabezpečeniu tejto úlohy. Považujeme
za samozrejmosť, že zverejňovanie
akýchkoľvek informácií musí byť
zabezpečené v súlade s predpismi o
ochrane osobných údajov. Rozpor k

(napríklad konanie orgánov činných v trestnom konaní). V
súvislosti s požiadavkou o zabezpečenie oficiálneho stanoviska
Európskej komisie k zverejňovaniu záverov jej auditov
upozorňujeme, že pri predložení záverečnej správy z auditu (čl.
75 ods. 2a písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013), ktorá obsahuje
konečnú pozíciu Európskej komisie vo vzťahu k zisteniam a
príslušným opatreniam a odporúčaniam, sa uvádza požiadavka,
aby sa s priloženou audítorskou správou až do úplného ukončenia
následného procedurálneho postupu (follow up) zaobchádzalo
ako s dôverným dokumentom. Zároveň sa uvádza, že ak sa celá
správa alebo jej časť zašle na pripomienkovanie osobám, ktorých
sa audit týka, je potrebné zabezpečiť, aby k nej boli priložené
informácie o dôvernom charaktere. Vzhľadom na uvedené je
potrebné zverejňovanie záverečných audítorských správ
Európskej komisie najskôr odkomunikovať s Európskou komisiou
prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Vyššie uvedené
navrhujeme aj z dôvodu potreby zabezpečiť súlad s právnymi
predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, napríklad s
nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019
Z. z. a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov (analogicky pri
nesprístupnení informácií podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o
slobode informácií). Spôsob, formát a štruktúru zverejňovania

uvedenej pripomienke bol odstránený.

údajov o nedostatkoch navrhujeme prediskutovať na osobitnom
stretnutí.

MFSR

K bodu 4 (§ 17 ods. 6)
V navrhovanom ustanovení odporúčame vypustiť odkaz na odsek
8, pretože tento odsek sa vzťahuje na zmeny formálnych
náležitostí výzvy, pričom cieľom navrhovanej úpravy v bode 4 (§
17 ods. 6) je umožniť aj iné ako formálne zmeny výzvy. Zároveň
odporúčame platné znenie § 17 ods. 7 upraviť tak, aby
ustanovoval všeobecnú povinnosť zverejniť všetky, nielen
formálne zmeny výzvy na webovom sídle, a to napríklad takto:
„Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a
informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní
poskytovateľ na svojom webovom sídle.“. Uvedený návrh je v
súlade so zámerom umožniť flexibilnejšie reagovať na potrebné
zmeny výzvy a zároveň je to v súlade aj so zmenami vykonanými
zákonom č. 128/2020 Z. z. (§ 57), na ktoré odkazuje aj dôvodová
správa.

MFSR

K bodu 28 .§ 48 ods. 1 písm. e). a k bodu 29 .§ 48 ods. 2 písm.
e).
V súvislosti so zverejňovaním údajov o osobách, ktoré sa
podieľali na vypracovaní konkrétneho projektu upozorňujeme, že
z navrhovaného znenia nie je zrejmý okruh týchto osôb,
konkrétne nie je zrejmé, či sa uvedená povinnosť vzťahuje aj na
prípad, ak sa na vypracovaní projektu podieľal partner projektu,
ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba. Odporúčame
precizovať navrhované znenie alebo príslušnú časť dôvodovej
správy. Upozorňujeme na komplikovanú overiteľnosť správnosti

O

Akceptovaná časť pripomienky sa
viaže na informáciu o zmene výzvy,
ktorá bola doplnená ako samostatný
odsek do § 17 ods. 10 (pôvodne
navrhovaný odsek 10 je novým
odsekom 11). V druhej časti
ČA pripomienky táto nie je akceptovaná z
praktických dôvodov, aby nebola
pochybnosť o tom, že formálne zmeny
výzvy možno vykonávať bez
obmedzení tak, ako to celkom zreteľne
vyplývalo z pôvodného znenia § 17
ods. 6 k zmene výzvy.

O

Okruh osôb, ktoré sa podľa
navrhovaného ustanovenia zverejňujú,
je najširší možný, okrem zákonom
navrhovanej výluky osoby v
pracovnom pomere alebo v služobnom
pomere k žiadateľovi. Aké ďalšie
postavenie v projekte má daná osoba,
je pre účely tohto ustanovenia
nepodstatné. Jedinou rozhodujúcou
skutočnosťou je, či sa daná osoba

N

a kompletnosti zverejňovaných údajov, keďže uvedené závisí od
vôle žiadateľa alebo prijímateľa tieto údaje poskytnúť.

MFSR

K bodu 3 (§ 16a ods. 2)
Z dôvodu komplexnosti a jednoznačnej interpretácie
navrhovaného doplnenia odporúčame do § 16a ods. 2 doplniť
odkaz na čl. 67 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

MHSR

vlastný materiál, čl. I
Navrhujeme doplniť vlastný materiál o nový novelizačný bod,
ktorým sa stanoví možnosť realizovať zmeny zmluvy spôsobom
definovaným v § 59 zákona štandardne, nielen počas krízovej
situácie. Odôvodnenie: Zjednodušenie možností zmien zmluvy o
poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa.

MHSR

Vlastný materiál, čl. I
Navrhujeme doplniť vlastný materiál o nový novelizačný bod,
ktorým sa ustanovenie § 10 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z. zmení
tak, že orgán auditu je povinný stanoviť na poskytnutie súčinnosti
termín min. 7 pracovných dní. Odôvodnenie: Navrhujeme

podieľala na vypracovaní konkrétneho
projektu.

O

O

O

A

Na koniec odseku sa pridáva poznámka
pod čiarou v zmysle pripomienky.

N

Nakoľko sa v praxi ešte hromadná
zmena zmluvy nezaviedla v plnom
rozsahu, a teda zatiaľ nie je sú známe
jej dopady a prípadne naplnenie resp.
vyvrátenie rizík spojených s takýmto
spôsobom zmeny zmluvy o poskytnutí
NFP (napr. vo vzťahu k princípu
transparentnosti), pričom mnoho
poskytovateľov má k takejto zmene
skôr opatrný postoj, nie sú aktuálne
vytvorené podmienky na
zovšeobecnenie takéhoto osobitného
režimu zmeny zmluvy. Uvedená
pripomienka však tvorí cenný poznatok
smerom do budúcnosti.

N

Táto zmena nie je možná bez možnosti
riadneho vyjadrenia Orgánu auditu.
Keďže nebola predmetom MPK, je
technicky problematické ju akceptovať.
Súčasne, z hľadiska cieľa vnímame

stanovenie minimálnej lehoty pre poskytnutie súčinnosti
vzhľadom na potrebu dostatočného času pre prípravu podkladov.

MHSR

MHSR

vlastný materiál, čl. I
Navrhujeme doplniť vlastný materiál o nový novelizačný bod,
ktorým sa ustanovenie § 17 doplní o povinnosť zverejňovania
zmien výzvy a informácie o zrušení výzvy. Odôvodnenie:
Vzhľadom na vypustenie § 57 ods. 6 (novelizačný bod 31)
odporúčame vložiť do § 17 nový odsek v znení: „Informáciu o
zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení
výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ na
svojom webovom sídle.“.

vlastný materiál, čl. I
Navrhujeme doplniť vlastný materiál o nový novelizačný bod,
ktorým sa ustanovenie § 48 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z. zmení
tak, že uvedené údaje ostanú zverejnené na webe do ukončenia
OP. Odôvodnenie: Výzva preukazuje stanovenie podmienok pre
poskytnutie príspevku a takto bude stále k dispozícii pre
ktoréhokoľvek záujemcu.

zmenu ako úzko súvisiacu s návrhom
zmien zákona č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole, preto je správne
tieto zmeny riešiť spoločne, a to tým
spôsobom, že táto zmena bude
vyvolanou zmenou k navrhovaným
zmenám zák. č. 357/2015 Z. z.

O

O

A

N

Ukončenie operačných programov
môže nastať až po veľmi dlhom
časovom úseku od skončenia
programového obdobia (napr. väčšina
operačných programov programového
obdobia 2007 – 2013 ešte nie je
ukončená ani v roku 2020).
Zadefinovanie takejto povinnosti by
mohlo spôsobiť neprehľadnosť
webových sídiel riadiacich orgánov
(ministerstiev) bez pridanej hodnoty

pre verejnosť, ktorá už o tieto
informácie podľa nášho názoru nejaví
záujem. K nejasnostiam a
neprehľadnostiam by navyše
dochádzalo aj vzhľadom na rôzne
kompetenčné zmeny (vznik a zánik
orgánov štátnej správy, presun RO). Aj
keď je zrejmé, že zverejňované údaje
musia byť dostupné (viď napr. článok
140 nariadenia č. 1303/2013 v platnom
znení), táto povinnosť neznamená
automaticky povinnosť, aby tieto
informácie a dokumenty boli
zverejnené aj na webových sídlach RO.
Zadefinovanie takejto povinnosti
považujeme za tzv. goldplating, keď si
členský štát stanovuje pravidlá nad
rámce nariadení EÚ. Samozrejme, MH
SR je oprávnený ponechať zverejnené
na svojom webovom sídle všetky
informácii o realizácii operačného
programu. Lehoty povinné zverejnenia
upravuje CKO tam, kde je to
relevantné v Systéme riadenia EŠIF
(napr. pre výzvu je lehota stanovená na
3 roky po jej ukončení).
MHSR

vlastný materiál, čl. I

O

N

Povinnosť komunikácie elektronicky

MHSR

Navrhujeme doplniť vlastný materiál o nový novelizačný bod,
ktorým sa zavedie výnimka z povinnosti elektronickej
komunikácie podľa zákona o e-governmente v prípade, ak
prijímateľ a poskytovateľ je tá istá osoba. Odôvodnenie: V
prípade ak prijímateľ a poskytovateľ je tá istá osoba (napr. pri
projektoch technickej pomoci) je v zmysle zákona o egovernmente povinnosť komunikovať elektronicky
prostredníctvom e-schránky (napr. pri vydávaní rozhodnutí o
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku). Ide o
zbytočný byrokratický prístup v rámci jednej organizácie, ktorej
útvary spravidla aj tak komunikujú prostredníctvom svojich
interných registratúr, čo je dostačujúce aj z pohľadu zachovania
auditnej stopy.

medzi účastníkom konania, ktorý je
zároveň orgánom verejnej moci a
orgánom verejnej moci, ktorý verejnú
moc vykonáva stanovuje § 17, odsek 3
zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o egovernmente). Elektronická
komunikácia orgánov verejnej moci (aj
v pozícii účastníkov konania) pri
výkone verejnej moci je štandardom,
ku ktorému nie je umožnené podľa
ustanovení zákona o e-governmente
stanovenie výnimky. Zákon o egovernmente umožňuje úpravu tohto
ustanovenia v osobitnom predpise, ale
iba v prípade, ak sa stanovuje výlučná
listinná komunikácia, čo považujeme
za neprípustné.

vlastný materiál, čl. I, bod 17
Navrhujeme nahradiť text nasledovným znením: "V § 26 ods. 3
prvej vete sa za slovo žiadateľa vkladajú slová „alebo žiadateľov“
a na konci pripájajú tieto slová: „alebo národných projektov“.
Odôvodnenie: Zosúladenie vlastného materiálu s dôvodovou

Z legislatívno-technického hľadiska je
správne použitie jednotného čísla
„žiadateľ“, hoci fakticky podľa obsahu
ustanovenia je zrejmé, že môže ísť aj o
viacerých žiadateľov. Zjednodušene

O

N

správou.

MHSR

MHSR

vlastný materiál, čl. I bod 3
Navrhujeme preformulovať text. Odôvodnenie: Upozorňujeme na
nevhodné použitie textácie. Dokumentom, ktorý stanovuje
podmienky poskytnutia príspevku, je v súlade so zákonom len
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, resp. výzva na
predkladanie projektových zámerov.

vlastný materiál, čl. I bod 30
Navrhujeme vypustiť druhú a tretiu vetu navrhovaného
ustanovenia. Odôvodnenie: Odporúčame vypustiť túto povinnosť
v prípade poskytovania pomoci de minimis, ktorú je poskytovateľ
povinný zaevidovať v centrálnom registri IS SEMP v lehote 5
pracovných dní od jej poskytnutia. Zároveň si dovoľujeme uviesť,
že tento register je verejne prístupný.

povedané, poskytovateľ vyzve každého
jedného žiadateľa. V zásade rovnaký
postup je stanovený aj pre klasické
konanie o žiadosti podľa § 19 až 24
zákona, kde nie sú pochybnosti o tom,
že sa ustanovenia týkajú všetkých
žiadateľov.

O

O

A

Pôvodné znenie textu „alebo v
dokumente, ktorý stanovuje podmienky
poskytnutia príspevku.“ bolo
nahradené nasledovne: „alebo v
zmluve.“ Súčasne je doplnená pozn.
pod čiarou s odkazom na odsek 6
článku 67 všeobecného nariadenia.

N

V prípade, ak je príspevok aj pomocou
de minimis, vzhľadom na potrebu
splnenia podmienok pre oprávnené
poskytnutie pomoci de minimis podľa
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013,
osobitne s poukazom na článok 3 ods.
4 nariadenia v spojení so slovenským
právnym poriadkom a pri zohľadnení
faktu, že aktivity projektu musia mať
hospodársky charakter, sa javí málo
pravdepodobné, že by poskytovateľ
vyhodnotil ako rozumné ustúpiť z
potreby uzavretia zmluvy medzi

prijímateľom a užívateľom. Zároveň,
uvedené ustanovenie je vyjadrením
záväzku zvýšenej transparentnosti, ako
vyplýva aj z Programového vyhlásenia
vlády SR.

MHSR

vlastný materiál, čl. I, bod 15 a 16
Navrhujeme vypustiť novelizačné body. Odôvodnenie: Podľa § 3
ods. 2 písm. b) zákona má každý projekt len jedného prijímateľa,
ostatné subjekty na projekte môžu byť len v postavení partnera.
Definícii prijímateľa tak odporuje navrhovaný text, podľa ktorého
národný projekt má mať viac prijímateľov.

O

A

MHSR

vlastný materiál
Navrhujeme vypustiť pozn. pod čiarou k odkazu 11) „Zákon č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a
ponechať odkaz na aktuálne platný a účinný zákon uvedený v
pozn. pod čiarou k odkazu 12) „Zákon č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“, ktorým bol zákon č. 502/2001 Z. z. zrušený.

O

A

MHSR

vlastný materiál, čl. I bod 1
Navrhujeme vypustiť uvedený novelizačný bod. Odôvodnenie:
Nie je jasné, aký je účel alebo zmysel v zákone uvádzať definícia
pojmu, s ktorým zákon vôbec nepracuje v ďalších ustanoveniach.
Aj uvádzacia veta § 3 hovorí, že "Na účely tohto zákona" sa
definujú ďalej uvedené pojmy.

O

A

MHSR

vlastný materiál, čl. I bod 5
Navrhujeme zosúladiť minimálnu lehotu s lehotou podľa § 19
ods. 5 zákona, a teda na 5 pracovných dní. Taktiež navrhujeme
doplnenie dôvodovej správy o postup poskytovateľa, či je možné
spájať výzvu na doplnenie ŽoNFP vo vzťahu k zmene výzvy
a výzvu na doplnenie z konania (v admin. overovaní/odbornom
hodnotení, kde je minimálna lehota na doplnenie zo zákona už
spomínaných 5 pracovných dní). Upozorňujeme, že aj pri
ideálnom prípade, ak by sa spojila výzva na doplnenie kvôli
zmene výzvy s výzvou na doplnenie z administratívneho
overovania/odborného hodnotenia, predĺžením lehoty na min. 15
pracovných dní sa predlžuje schvaľovací proces a zvyšuje to
administratívnu záťaž, nakoľko poskytovateľ by mal za týmto
účelom upraviť príručku pre žiadateľa.

O

MHSR

Doložke vybraných vplyvov:
Odporúčame predkladateľovi doplniť časti 4. Dotknuté subjekty,
5. Alternatívne riešenia, 12. Zdroje podľa obsahových položiek
uvedených v časti II. Jednotnej metodiky. V tejto súvislosti tiež
odporúčame, aby predkladateľ upravil vplyvy materiálu v časti 9.
Odôvodnenie: V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti
II. Jednotnej metodiky podľa bodu 4. Dotknuté subjekty sa uvedú
všetky typy subjektov, ktorých sa daný návrh týka, či už priamo
alebo nepriamo. Ide najmä o rôzne skupiny obyvateľov,
podnikateľov či inštitúcie verejnej správy, ktorým daný návrh
ukladá určité povinnosti, obmedzenia, kladie na nich požiadavky,
či iným spôsobom ovplyvňuje ich fungovanie. Podľa bodu 5. je v
rámci alternatívnych riešení potrebné uviesť minimálne nulový

O

Namietanú lehotu 15 dní nemožno
skracovať, pretože je nevyhnutné
vytvoriť dostatočný časový rámec pre
úpravu žiadosti tak, aby v žiadnom
prípade neboli porušené princípy
ČA konania. Netreba zabudnúť, že pri
otvorenej možnosti zmien výzvy tieto
môžu zahŕňať naozaj zásadné zmeny,
preto je potrebné vytvoriť také
podmienky, aby v žiadnom prípade
nedošlo k ukráteniu práv žiadateľa.

A

variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v ktorej sa uvedú dôsledky
vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo
nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia. V
prípade, kedy nie je možné realizovať nulový variant, slúži tento
nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu porovnávať ostatné
alternatívy. V časti 12. Zdroje je predkladateľ povinný uvádzať
zdroje a citovať všetky použité čísla či fakty. V časti 9. – ak návrh
nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené
vplyvy sa neoznačujú a podobne to platí aj pre vplyvy na MSP, ak
návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

MHSR

vlastný materiál, čl. I, bod 7
Odporúčame vypustiť novelizačný bod. Odôvodnenie: Podľa
nášho názoru ide o nesystematické ustanovenie, nakoľko ide o
úpravu štandardných procesov, kedy platia § 22 až 24 zákona.
Uvedené ustanovenie malo svoje opodstatnenie v § 57 pre čas
krízovej situácie.

O

N

MHSR

dôvodová správa
V druhom odseku časti A. dôvodovej správy navrhujeme doplniť
číslo príslušného uznesenia vlády SR.

O

A

MHSR

vlastný materiál, čl. I, bod 25 a 27
V oboch novelizačných bodoch časti viet za bodkočiarkami
navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Uvedená textácia je
nadbytočná. Vyplýva logicky z podstaty úrokov z omeškania, a
teda že sa môžu uplatňovať len za obdobie omeškania dlžníka,
pričom je nespochybniteľné, že do omeškania sa prijímateľ
dostáva v prvý deň po márnom uplynutí lehoty na vrátenie

O

N

Ide o ustanovenie, ktoré zvyšuje
právnu istotu žiadateľa zo zrušenej
výzvy, preto je jeho uvedenie namieste.
A to aj napriek tomu, že voči zvyšnej
časti pripomienky nemožno namietať.

Navrhované znenie má zjednoznačniť
výklad postupu riadiaceho alebo
sprostredkovateľského orgánu.
Zároveň obe ustanovenia (bod 25 resp.
27 návrhu) majú stanovený iný termín
začatia ukladania úrokov – jeden je
naviazaný na uplynutie lehoty na

prostriedkov. Ak sú otázky alebo pochybnosti o tejto skutočnosti,
je to na individuálne usmernenie alebo uvedenie do metodického
dokumentu, nie na úpravu v zákone.

MHSR

vlastný materiál, čl. I, bod 20
V ods. 3 žiadame vypustiť slovo "bezodkladne". Odôvodnenie:
Lehota na evidenciu nezrovnalosti vyplýva z usmernenia MF SR
č. 2/2015-U k nezrovnalostiam. Požiadavka na bezodkladnú
evidenciu je vágna, nakoľko zákon nedefinuje, čo sa myslí
pojmom bezodkladne a ak by malo dôjsť skracovaniu lehôt na
evidenciu (k čomu aj tak dochádza v správach z auditu, ktoré v
uložených odporúčaniach pri stanovovaní lehôt idú nad rámec
spomínaného usmernenia MF SR) plošne, uvedené by mohlo mať
negatívny dopad buď na kvalitu evidencie alebo vyústiť v
zbytočné zistenia o nedodržaní lehoty z kontrol a auditov.

MHSR

vlastný materiál
Žiadame doplniť vlastný materiál o nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018
Z. z. a zákona č. 372/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. § 11
ods. 1 znie: „Zriaďuje sa Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
(ďalej len „výbor“) ako nezávislý orgán, ktorý plní úlohy podľa
odseku 2. Členmi výboru sú zástupcovia každého ministerstva
podľa osobitného predpisu19a), zástupca Úradu vládneho auditu,
zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky, zástupca Úradu pre
verejné obstarávanie, zástupca Protimonopolného úradu
Slovenskej republiky a zástupca odbornej verejnosti. Členov
výboru vymenúva a odvoláva štatutárny orgán príslušného orgánu

vrátenie, druhý na nadobudnutie
právoplatnosti rozhodnutia ÚVO.

Z

Z

A

Predmetný pojem bude z návrhu
vypustený.

N

Oceňujeme konštruktívne návrhy na
zmeny vybraných ustanovení a
postupov v zákone č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite, avšak tieto
zmeny je potrebné riešiť komplexne v
rámci odbornej diskusie, do ktorej
budú zapojení všetci relevantní
partneri. Z uvedeného dôvodu MIRRI
SR uprednostňuje riešiť zmeny
postupov v rámci zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite ako
samostatnú novelu, nie ako súčasť
novely predkladaného zákona. Ďalším

verejnej správy; zástupcu odbornej verejnosti vymenúva a
odvoláva minister financií na základe výberového konania.
Predsedom výboru je zástupca ministerstva financií.“. Odkaz k
poznámke pod čiarou 19a) znie: „19a) zákon č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v
znení neskorších predpisov“. 2. V § 11 ods. 2 sa vkladá nové
písmeno e), ktoré znie: „e) posudzuje čiastkovú správu a správu z
vládneho auditu na základe sťažnosti povinnej osoby a predkladá
svoje stanovisko ministrovi financií.“. 3. V § 19 ods. 2 sa za prvú
vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Vládny audit v rámci
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie
spolufinancovaných z fondov Európskej únie je oprávnený
vykonávať: a) vládny audítor, b) zamestnanec auditujúceho
orgánu alebo c) zamestnanec inej právnickej osoby podľa odseku
5, ktorý má najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti riadenia
pomoci z takýchto programov.“. 4. V § 20 ods. 2 písmeno a) a §
21 ods. 3 písmeno b) sa vypúšťajú slová „úradne osvedčené“ a v
§ 21 ods. 1 písmeno a) sa vypúšťajú slová „úradne osvedčených“.
5. V § 20 ods. 2 písmeno b) a § 21 ods. 3 písmeno c) pred slovo
„súčinnosť“ vkladá slovo „nevyhnutnú“. 6. § 20 ods. 4 písmeno
a) znie: „a) potvrdiť povinnej osobe alebo tretej osobe odobratie
poskytnutých originálov alebo kópií dokladov, písomností,
záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej
techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií,
dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou
finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo
auditom a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením,
poškodením a zneužitím; tieto veci oprávnená osoba vráti tomu,

z dôvodov neakceptovania
pripomienky je, že zmeny v zákone o
finančnej kontrole a audite si vyžadujú
širšiu odbornú diskusiu, ktorá by
pravdepodobne spôsobila časový posun
účinnosti predkladanej novely. Z
uvedených dôvodov MIRRI SR
považuje za vhodnejšie v prvom kroku
otvoriť diskusiu k zmenám zákona o
finančnej kontrole a audite
vyplývajúcich aj z aplikačnej praxe a
následne tieto zmeny komplexne
premietnuť do novely zákona. Rozpor
bol na základe záverov z rozporového
konania uskutočneného 11.12.2020 a
následnej komunikácie odstránený.

od koho sa vyžiadali, najneskôr pred doručením návrhu čiastkovej
správy alebo návrhu správy alebo súčasne s doručením čiastkovej
správy alebo správy, ak sa návrh čiastkovej správy alebo návrh
správy nevypracoval, ak nie sú potrebné na konanie podľa
Trestného poriadku alebo na iné konanie podľa osobitných
predpisov,26)“. 7. V § 20 ods. 4 písmeno b), § 21 ods. 1 písmeno
b) a § 22 ods. 4 písmeno b) sa za slovo „odporúčaniam“ vkladá
čiarka a slová „k lehote na podanie námietok“. 8. § 20 ods. 7 znie:
„(7) Pri výkone auditu sa skutočnosti zistené počas auditu a
podané námietky prerokujú s povinnou osobou v dostatočnom
časovom predstihu pred doručením čiastkovej správy a správy
povinnej osobe. Termín prerokovania skutočností zistených počas
auditu vzájomne dohodnú oprávnená osoba a povinná osoba. Ak
sa povinná osoba nezúčastní na prerokovaní skutočností zistených
počas auditu v dohodnutom termíne, považujú sa tieto skutočnosti
za prerokované. Z prerokovania skutočností zistených počas
auditu vypracuje oprávnená osoba zápis, ktorý schváli oprávnená
osoba a povinná osoba.“. 9. § 20 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré
znejú: „(9) Lehoty určené oprávnenou osobou musia byť
primerané cieľom administratívnej finančnej kontroly, finančnej
kontroly na mieste a auditu, predmetu a rozsahu požadovaného
úkonu a v prípade lehoty podľa § 22 ods. 3 písm. h) aj zisteným
nedostatkom a ich závažnosti. (10) Oprávnená osoba nie je
oprávnená vyžadovať a odoberať od povinnej osoby alebo od
tretej osoby doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäťových
médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy, výstupy,
vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s
administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na

mieste alebo auditom, ktoré už boli oprávnenej osobe poskytnuté,
ktoré má oprávnená osoba k dispozícii alebo ktoré sú oprávnenej
osobe k dispozícii v informačnom systéme verejnej správy26a),
ku ktorému má oprávnená osoba potrebný prístup. (11)
Administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a
audit sa vykonávajú v súlade s princípom primeranosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b) znie: „26a) § 2 ods. 4 zákona
č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
134/2020 Z. z.“. 10. V § 21 ods. 1 písmeno a) sa za slovo
„auditom“ vkladajú slová „a vyžadovať ich včasné vrátenie“. 11.
V § 21 ods. 4 písmeno a) sa za slovo „vytvoriť“ vkladajú slová „v
nevyhnutnom rozsahu“. 12. § 22 ods. 1 znie: „(1) O zistených
nedostatkoch z administratívnej finančnej kontroly, finančnej
kontroly na mieste a auditu oprávnená osoba vypracuje návrh
čiastkovej správy alebo návrh správy a čiastkovú správu alebo
správu. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj
finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie alebo jej
časti, môže sa vypracovať spoločný návrh čiastkovej správy alebo
spoločný návrh správy a spoločná čiastková správa alebo
spoločná správa z administratívnej finančnej kontroly a finančnej
kontroly na mieste. Ak neboli zistené nedostatky alebo nedostatky
nemali vplyv na výrok z administratívnej finančnej kontroly alebo
finančnej kontroly na mieste alebo iný negatívny dopad na
povinnú osobu alebo na finančnú operáciu, oprávnená osoba
vypracuje len čiastkovú správu alebo správu. Ak sa povinná
osoba vyjadrí, že neuplatňuje námietky, návrh čiastkovej správy a
návrh správy sa považujú za čiastkovú správu a správu.“. 13. V §

22 ods. 3 písmeno e) znie: „e) opis zistených nedostatkov s
odôvodnením a označenie konkrétnych ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo iných pre povinnú osobu
záväzných dokumentov, ktoré boli porušené, spolu s návrhmi
odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku,“. 14. V § 22 ods. 3 písmeno h) znie: „h) lehotu
na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým
odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu
prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení; lehota
nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní a v prípade vládneho
auditu ako sedem pracovných dní od doručenia návrhu správy a
návrhu čiastkovej správy alebo od vrátenia vecí podľa § 20 ods. 4
písm. a) podľa toho, čo nastane neskôr,“. 15. V § 22 ods. 4
písmeno c) znie: „c) opis zistených nedostatkov s odôvodnením a
označenie konkrétnych ustanovení právnych predpisov alebo
iných pre povinnú osobu záväzných dokumentov, ktoré boli
porušené, spolu s odporúčaniami navrhnutými na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so
zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok,“. 16. V § 22
ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie: „d)
vyhodnotenie opodstatnenosti skutočností uvedených povinnou
osobou v námietkach s odôvodnením ich opodstatnenosti alebo
neopodstatnenosti,“. Doterajšie písmená d) a e) sa označuje ako
písmená e) a f). 17. V § 22 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová
veta, ktorá znie: „V prípade postupu podľa odseku 1 posledná
veta sú administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na
mieste a audit skončené dňom doručenia vyjadrenia povinnej
osoby, že neuplatňuje námietky, oprávnenej osobe.“. 18. § 22 sa

dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú: „(8) Ak sú po skončení
administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste
a auditu zistené nesprávnosti čiastkovej správy a správy,
oprávnená osoba vypracuje dodatok k čiastkovej správe a správe
a zašle ho povinnej osobe a všetkým, ktorým bola pôvodná
čiastková správa alebo správa zaslaná. Ak sa nesprávnosti týkajú
opisu častí čiastkovej správy alebo správy podľa odseku 4 tretej
vety, pred vypracovaním dodatku zašle oprávnená osoba návrh
dodatku povinnej osobe a určí jej lehotu na podanie námietok k
návrhu dodatku. Na takýto dodatok sa vzťahuje odsek 4 písm. a) a
d) primerane. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou čiastkovej
správy a správy. (9) Čiastkovú správu alebo správu z vládneho
auditu môže preskúmať minister financií na základe sťažnosti
povinnej osoby. Na sťažnosť sa nevzťahuje osobitný predpis26b).
Na preskúmanie podľa prvej vety sa nevzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní28). (10) Výbor posúdi čiastkovú
správu a správu z vládneho auditu na základe sťažnosti podanej
povinnou osobou a predloží svoje stanovisko ministrovi financií.
Minister financií protokolom preskúmavanú čiastkovú správu
alebo správu z vládneho auditu zmení alebo zamietne sťažnosť.
Protokol podľa prvej vety obsahuje odôvodnenie a vyhodnotenie
skutočností uvedených v sťažnosti.“. Poznámka pod čiarou k
odkazu 26b) znie: „26b) zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v
znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Žiadame zavedenie
viacerých opatrení pri vykonávaní finančnej kontroly a auditu za
účelom zníženia administratívnej záťaže, zefektívnenie procesov,
zvýšenia transparentnosti a posilnenia postavenia povinnej osoby.
Uvedené sa navrhuje aj vzhľadom na prepojenosť zákona o EŠIF

so zákonom o finančnej kontrole, keď napr. historicky aj zákon č.
502/2001 Z. z. bol novelizovaný prijatím zákona č. 292/2014 Z.
z., a aj dôvodová správa k zákonu č. 357/2015 Z. z. uvádza jeho
priamu nadväznosť napr. na nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, na
ktorého vykonanie bol prijatý aj zákon č. 292/2014 Z. z.

MHSR

vlastný materiál, Čl. I
Žiadame doplniť vlastný materiál o nový novelizačný bod, ktorý
znie: "§ 48 znie: "(1) Výzva, výzva na predkladanie projektového
zámeru, vyzvania podľa tohto zákona, ich zmeny alebo zrušenie a
informáciu o schválených a neschválených žiadostiach
poskytovateľ a centrálny koordinačný orgán zverejňujú na svojom
webovom sídle do uzavretia operačného programu. (2) Centrálny
koordinačný orgán na základe údajov poskytnutých od
poskytovateľa zverejňuje podľa osobitného predpisu116) na
svojom webovom sídle údaje o zmluvách, ktoré nadobudli
účinnosť a o právoplatných rozhodnutiach podľa § 16 ods. 2;
poskytovateľ je povinný na žiadosť centrálneho koordinačného
orgánu poskytnúť tieto údaje centrálnemu koordinačnému orgánu.
(3) Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa nevzťahuje
ustanovenie odseku 1. Na zverejňovanie sa v tomto prípade
vzťahuje osobitný predpis.117) (4) Na zverejňovanie pri
poskytovaní príspevku z operačného programu Interact sa
nevzťahuje ustanovenie odseku 1. (5) Centrálny koordinačný
orgán zverejňuje údaje evidované podľa § 49 ods. 2 a 3
automaticky prostredníctvom informačného monitorovacieho
systému elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný
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CKO sa nebráni do budúcnosti
zavedeniu zverejňovania informácii
podľa § 48, odsek 1 a 2 zákona č.
292/2014 Z. z. iba na webovom sídle
CKO (www.itms2014.sk). Technické
úpravy ITMS2014+ si však vyžiadajú
dostatočný časový priestor na
nasadenie riešenia do prevádzky, ktorý
sa v súčasnosti nedá presne stanoviť.
Preto nie je možné navrhovanú zmenu
do novely zákona zapracovať. Rozpor
bol odstránený na rozporovom konaní,
ktoré sa uskutočnilo dňa 11.12.2020.

prístup,117a) a to v rozsahu dostupnej funkcionality
informačného monitorovacieho systému podľa § 49 ods. 1; to
neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa
osobitných predpisov.117b) (6) Na zverejňovanie údajov
evidovaných pri poskytovaní dotácií podľa osobitného
predpisu117c) sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1, 2 a 5. Na
zverejňovanie údajov sa v tom prípade vzťahuje osobitný
predpis.117d)". Odôvodnenie: Žiadame odstrániť duplicitu
zverejňovania informácií. V súlade s nariadením (EÚ) č.
1303/2013 sa zverejňujú údaje o schválených operáciách. V bode
5 je stanovená povinnosť pre CKO zverejniť údaje z ITMS.
Reálne po zadaní údajov v ITMS zo strany RO sa preklopia dáta
do verejne dostupnej časti ITMS o schválených aj o
neschválených ŽoNFP. Naše zverejňovanie je časovo oneskorené,
pretože my zverejňujeme po ukončení kola 60 dní, keď už je to
dávno v ITMS. Ide o zbytočnú aktivitu a častokrát s chybami,
lebo zoznamy sa spracovávajú manuálne. Pritom princíp
transparentnosti je naplnený už zverejňovaním informácií
prostredníctvom ITMS.

MHSR

vlastný materiál, čl. I
Žiadame doplniť vlastný materiál o nový novelizačný bod, ktorý
znie: "V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: "(6)
Poskytovateľ a žiadateľ môžu zmluvu uzavrieť aj elektronicky za
použitia autorizácie podľa osobitného prepdisu63b). Návrh
zmluvy zaslaný žiadateľovi poskytovateľom prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy podľa osobitného
predpisu63a) môže autorizovať prvý žiadateľ a až následne
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CKO nebráni uzatváraniu zmluvy o
NFP elektronicky podľa uvedeného
postupu, zákon takýto postup
umožňuje. Keďže však nejde o výkon
verejnej moci, takýto postup by mal
vzniknúť dohodou ministerstva a
budúceho prijímateľa alebo by mal byť
stanovený a podrobne upravený v

poskytovateľ.". Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky
7 až 11.". Odôvodnenie: Uvedené doplnenie vyplýva zo snahy o
rozšírenie využiteľnosti možností elektronizácie úkonov
vykonávaných zo strany poskytovateľa aj o uzavieranie
dvojstranných právnych úkonov, ktoré je už v súčasnosti
technicky možné. Uvedeným sa zníži administratívna záťaž na
strane poskytovateľa aj prijímateľa a ide v neposlednom rade aj o
environmentálne priaznivý návrh.

MHSR

vlastný materiál, čl. I, bod 13
Žiadame nahradiť navrhovaný text nasledovným znením: "V § 22
ods. 7 písmeno a) znie: "a) rozhodnutiu o zastavení konania podľa
§ 20 ods. 1 písm. a), b) a d),". Odôvodnenie: Žiadame zachovať
neprípustnosť odvolania voči rozhodnutiam o zastavení konania z
dôvodu späťvzatia žiadosti, zániku žiadateľa a iných prípadov
zastavenia konania, keď tak ustanoví zákon.

MHSR

vlastný materiál, čl. I bod 2
Žiadame slovo "priebežne" vypustiť, slová "hlavné zistenia"
nahradiť slovami "čiastkové správy a správy z", za slová
"predpisu14)" vložiť slová "do 10 dní od zaslania čiastkovej
správy alebo správy" a slová "predpisu,49a)" nahradiť slovami
"predpisu49a) do 10 dní od doručenia záverečnej audítorskej
správy,". Odôvodnenie: Žiadame zverejňovanie celých

príručke pre prijímateľa (po zvážení
dopadov na potenciálnych
prijímateľov, ak nebude takýto postup
založený na dobrovoľnej báze). CKO
zašle MH SR znenie textácie poučenia
o opravnom prostriedku v prípade
rozhodnutí o zastavení konania, ktoré
budú potenciálne dotknuté
prechodnými ustanoveniami novely
zákona a to v dostatočnom časovom
predstihu. Rozpor bol na rozporovom
konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa
11.12.2020 odstránený.
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MH SR je oprávnený zverejňovať
čiastkové správy a správy z audity v
zmysle svojej pripomienky.
ČA Predmetným ustanovením zákona sa
zavádza systém, v rámci ktorého bude
jednoducho možné sa orientovať v
zisteniach OA. Cieľom je (viď

MHSR

čiastkových správ a správ z auditov. Tieto správy podliehajú
slobodnému prístupu podľa zákona o slobode informácií a nie je
dôvod ich nezverejňovať v celom znení, čo umožní čitateľovi
zhodnotiť správu v celom kontexte a horizintálne na úrovni
viacerých programov. Odpadá tak aj záťaž pre orgán auditu
revidovať správu za účelom identifikácie "hlavných zistení",
pričom toto posúdenie môže byť odlišné z pohľadu orgánu auditu
a z pohľadu iných subjektov zapojených do riadenia a
implementácie EŠIF. Ďalej žiadame stanoviť lehotu pre
zverejnenie správ.

dôvodovú správu) prispieť k vyhýbaniu
sa opakovaným nedostatkom, ktoré už
boli v minulosti identifikované na
iných subjektoch a tým k zníženiu
negatívnych dopadov na subjekty
podieľajúce sa na implementácii
európskych štrukturálnych a
investičných fondov, napr. v podobe
neoprávnených výdavkov.
Zverejňovanie celých správ z auditu by
tento účel podľa nášho názoru neplnilo,
systém by bol neprehľadný a pre
čitateľa neprívetivý. Zverejňovanie
nebude pre OA zaťažujúce, keďže OA
pripravuje hlavné zistenia, a
navrhované a zrealizované nápravné
opatrenia v súlade s článkom 127,
odsek 5, písmeno b). Interval
zverejňovania dvakrát ročne (28.
februára a 31. augusta) upravujeme v
dôvodovej správe k zákonu.

vlastný materiál, čl. I bod 3
Žiadame slovo „doručené“ nahradiť slovom „vydané“.
Odôvodnenie: Nakoľko poskytovateľ koná v zmysle zákona o
eGovernmente elektronicky a vydáva rozhodnutia elektronicky,
žiadame považovať za rozhodujúci moment pre možnosť
odvolania sa voči rozhodnutiam o zastavení konania vydanie

Pri vyhodnotení vychádzame z toho, že
pripomienka bola uplatnená voči
novelizačnému bodu 33., ktorým sú
prechodné ustanovenia. Základom
celého návrhu zmeny je obava z
nesprávneho poučenia, pre ktorú by
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rozhodnutia. Uvedeným sa zabezpečí aj správnosť uvedenia
poučenia o opravných prostriedkoch podľa § 19 ods. 10 zákona.
Vo vlastnom materiály navrhovaný postup by znamenal, že
poskytovateľ nebude v období cca mesiaca vydávať rozhodnutia
o zastavení konania, nakoľko nevie odhadnúť moment doručenia
rozhodnutia a teda správne uviesť poučenie o opravnom
prostriedku. Ak by bolo poučenie nesprávne, mal by sa aplikovať
§ 22 ods. 4 zákona, čo predlžuje schvaľovací proces. Náš návrh
nijakým spôsobom neovplyvní práva žiadateľa, nakoľko aj v
súčasnom stave sa bežne preskúmavajú rozhodnutia o zastavení
konania na základe podnetu podaného žiadateľom.

poskytovateľ nemohol vydávať cca
mesiac pred predpokladanou
účinnosťou zákona rozhodnutia o
zastavení konania. Tento dôvod však v
žiadnom prípade nemôže byť dôvodom
zmeny, ktorá by bola spôsobilá vyvolať
viacero podstatne zásadnejších
negatívnych následkov. Je zrejmé, že
formulácia poučenia je vecou
poskytovateľa ako správneho orgánu
vydávajúceho rozhodnutie v konaní o
žiadosti, a preto jeho obsah je potrebné
prispôsobiť vzniknutej situácii. Z
poučenia musí byť zrejmý dopad
navrhovaného ustanovenia § 62 ods. 2
zákona do praxe, t.j. bude potrebné v
ňom vyjadriť závislosť následkov od
toho, kedy došlo k doručeniu
rozhodnutia, čo je v zásade technická
otázka. Pokiaľ ide o spomínané
negatívne následky vyvolané
navrhovanou zmenou, tie sú
nasledovné: 1. Porušenie princípu
rovnakého zaobchádzania –
vysvetlenie na príklade: dvaja
žiadatelia, obaja disponujú v rovnakom
čase po nadobudnutí účinnosti novely
zákona rozhodnutím o zastavení

konania, avšak rozhodnutie jedného
žiadateľa bolo vydané pred
nadobudnutím účinnosti, ale doručené
po nadobudnutí účinnosti, kým v
prípade druhého žiadateľa bolo jeho
rozhodnutie vydané aj doručené po
nadobudnutí účinnosti. Obe
rozhodnutia teda boli doručené obom
žiadateľom v čase po nadobudnutí
účinnosti zákona, a teda sa o zastavení
konania obaja žiadatelia dozvedeli za
nového právneho stavu (po účinnosti
novely). Napriek tomu, prvý žiadateľ
by nemal právo odvolania, kým druhý
by ho mal. Na takúto nerovnosť v
právach nie je daný žiadny dôvod. 2.
Porušenie pravidla viazania možnosti
podania odvolania (riadneho
opravného prostriedku) na doručenie
resp. oznámenie rozhodnutia, voči
ktorému má toto odvolanie smerovať,
ktoré je jedným z vyjadrení ústavného
práva na prístup k spravodlivosti (čl.
46 Ústavy). Nie je známe, že by v
slovenskom právnom poriadku
existovalo viazanie riadneho
opravného prostriedku na vydanie
rozhodnutia. Paralela s podnetom,

ktorá sa uvádza v pripomienke, nie je
relevantná, keďže podnet smeruje voči
právoplatnému rozhodnutiu v rámci
systému mimoriadnych opravných
prostriedkov. 3. S bodom 2. úzko
súvisí aj počítanie lehôt, keby by
oprávnene vznikala otázka správneho
počítania lehoty na odvolanie vo
vzťahu k vydaniu rozhodnutia. MIRRI
poučenia vydá v čo najskoršej dobe
poučenia v rámci metodického výkladu
k zákonu. MH SR sa s vyhodnotením
pripomienky stotožnilo a uvedený
novelizačný bod nebol predmetom
rozporového konania.

MHSR

vlastný materiál, čl. I, bod 28 a 29
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
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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

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.

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 boli doplnené
prechodné ustanovenia k zákonu, v
zmysle ktorých je uvedená povinnosť
stanovená 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.
Pripomienka bola predmetom

rozporových konaní a je zároveň aj
predmetom rozporu, s ktorým sa
materiál predkladá.

MKSR

K čl. I bod 6
Pred slová ,,§ 17" odporúčame vložiť predložku ,,V" a slová
,,podľa § 19 alebo § 20 alebo podľa § 57" odporúčame nahradiť
slovami ,,podľa § 19, § 20 alebo § 57". Odôvodnenie:
Legislatívna technika.
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MKSR

K čl. I bod 18
Slová ,,§ 28 ods. 1" odporúčame nahradiť slovami ,,V § 28 odsek
1". Odôvodnenie: Legislatívna technika.
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MKSR

K čl. I bod 15
Slová ,,ods. 1" odporúčame nahradiť slovami ,,odsek 1".
Odôvodnenie: Legislatívna technika.
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MKSR

K čl. I bod 4
V navrhovanom § 17 ods. 6 odporúčame slová ,,ods. 3" nahradiť
slovami ,,odseku 3" a slová ,,ods. 4" nahradiť slovami ,,odseku
4". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.
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MKSR

K čl. I bod 28
V úvodnej vete odporúčame slovo ,,sa" presunúť pred slovo
,,odsek". Odôvodnenie: Legislatívna technika.

O

A

MKSR

K čl. I bod 29
V úvodnej vete odporúčame slovo ,,sa" presunúť pred slovo
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,,odsek". Odôvodnenie: Legislatívna technika.
MKSR

K čl. I bod 9
Za slovo ,,predpisu" odporúčame vložiť bodku. Odôvodnenie:
Legislatívna technika.

MOSR

Nad rámec návrhu zákona
Prostredníctvom predloženého návrhu zákona odporúčame
zosúladiť znenie príslušných ustanovení zákona 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 so zákonom č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 177/2018 Z. z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení
neskorších predpisov. Odôvodnenie: Z aplikačnej praxe čerpania
príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov
vyplynulo, že 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 je
potrebné novelizovať vždy v súvislosti so začiatkom nového
programového obdobia, počas ktorého môžu byť tieto príspevky
čerpané. Počas doby trvania jednotlivých programových období
však dochádza k legislatívnym zmenám, ktoré majú dopad aj na
proces čerpania finančných prostriedkov z európskych
štrukturálnych a investičných fondov, a tým aj na zákon č.
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Predložený návrh zákona je súladný so
zákonom č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov a so zákonom č.
177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti
byrokracii) v znení neskorších
predpisov v takej miere, pokiaľ je to
nevyhnutné a vhodné; podrobnosti
implementácie fondov EÚ v
nadväznosti na vyššie uvedené zákony
sú upravené v Systéme riadenia EŠIF,
nadväzujúcej riadiacej dokumentácii
alebo vo funkcionalitách ITMS2014+.
Na každé programové obdobie je
nevyhnutné pripraviť nový zákon,

292/2014 Z. z. V tejto súvislosti preto odporúčame, aby
prostredníctvom predloženého návrhu zákona bolo uskutočnené
zosúladenie zákona č. 292/2014 Z. z. so zákonom č. 305/2013 Z.
z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov a so zákonom č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
proti byrokracii) v znení neskorších predpisov, ktoré majú
pozitívny vplyv na rýchlosť a efektivitu procesu čerpania
príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

MOSR

K Čl. I bod 19
V Čl. I bod 19 návrhu zákona odporúčame pred číslovku „41“
doplniť znak „§“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická
pripomienka.

MOSR

K Čl. I bod 2
V Čl. I bod 2 návrhu zákona odporúčame do nového § 10 ods. 2
písm. g) zákona 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
doplniť miesto alebo platformu, kde majú byť priebežne
zverejňované hlavné zistenia auditov, navrhované a zrealizované
nápravné opatrenia a záverečná audítorská správa, a taktiež
formu, v akej majú byť uvedené informácie priebežne
zverejňované. Odôvodnenie: V záujme zachovania
transparentnosti procesu plnenia si povinnosti priebežného

upravujúci implementáciu fondov EÚ
vzhľadom ku skutočnosti, že na každé
programové obdobie sú pripravované a
vydávané nové nariadenia EÚ s
odlišnými pravidlami implementácie.
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Zapracovaná informácia o
zverejňovaní „na svojom webovom
sídle“.

zverejňovania hlavných zistení auditov, navrhovaných a
zrealizovaných nápravných opatrení a záverečných audítorských
správ zo strany orgánu auditu, ako aj dodržania príslušných
ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčame do nového
§ 10 ods. 2 písm. g) zákona 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 doplniť údaj o mieste, kde majú byť
predmetné informácie priebežne zverejňované (úradná tabuľa,
oficiálna webstránka orgánu auditu a pod.), ako aj o forme, v akej
majú byť priebežne zverejňované (písomná alebo elektronická
forma).

MOSR

K Čl. I bod 4
V súvislosti s návrhom úpravy podmienok pre zmenu výzvy do
vydania rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie príspevku,
obsiahnutým v Čl. I bod 4 návrhu zákona, odporúčame podrobne
upraviť podmienky pre zmenu výzvy osobitne pre výzvy s
určeným dátumom uzavretia a osobitne pre výzvy s uzavretím na
základe skutočnosti. Odôvodnenie: Čl. I bod 4 návrhu zákona
obsahuje návrh novej úpravy podmienok pre zmenu výzvy do
vydania rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie príspevku,
uvedených v § 17 ods. 6 platného znenia zákona 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. Predmetný návrh však upravuje
spoločne podmienky pre zmenu výzvy tak v prípade výziev s
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Hoci obsahu pripomienky rozumieme,
bola zjavne formulovaná skôr z pozície
žiadateľa než z pozície poskytovateľa.
Poskytovateľ má totiž prístup k
podrobnej metodickej podpore
poskytovanej prostredníctvom Systému
riadenia EŠIF a jednotlivými vzormi,
ktoré obsahujú podrobnú úpravu
jednotlivých postupov, ktorá vylučuje
vznik následkov opísaných v
pripomienke. Aj žiadateľ má prístup k
rovnakej dokumentácii, nakoľko je
verejne prístupná na webovej stránke
partnerskej dohody, avšak je možné, že

určeným dátumom uzavretia, ako aj výziev s uzavretím na
základe skutočnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dva druhy
výziev s odlišným spôsobom ich uzavretia, a že predmetný návrh
úpravy podmienok pre uskutočnenie ich zmien je formulovaný
príliš všeobecne, sa takéto riešenie javí ako neprehľadné a nie
celkom zrozumiteľné, a to najmä pre žiadateľov o poskytnutie
príspevku, ktorí nemajú prístup ku kvalifikovanému právnemu
poradenstvu. Preto odporúčame zvážiť úpravu podmienok pre
zmenu výzvy do vydania rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie
príspevku osobitne pre výzvy s určeným dátumom uzavretia a
osobitne pre výzvy s uzavretím na základe skutočnosti, pričom v
oboch prípadoch tiež odporúčame podrobne upraviť spôsoby,
akými môže byť naložené so žiadosťou o poskytnutie príspevku
po uskutočnení zmeny výzvy. V prípade výziev s uzavretím na
základe skutočností nakoniec odporúčame špecifikovať
skutočnosti, na základe ktorých môže dôjsť k uzavretiu výzvy, a
to aspoň prostredníctvom ich demonštratívneho výpočtu (napr.
dočerpanie zdrojov, určených pre danú prioritnú os a pod.).

žiadateľ sa v tejto metodickej
dokumentácii neorientuje natoľko
spoľahlivo ako poskytovateľ. Žiadateľ
má však tú výhodu, že je adresátom
konkrétnej výzvy, ktorá má buď
charakter otvorenej výzvy alebo má
charakter uzavretej výzvy, a preto
priamo text výzvy obsahuje podrobné
ustanovenia týkajúce sa jej zmeny
alebo zrušenia (v jej záverečnej časti),
ktoré vychádzajú nielen z ustanovení
zákona, ale sumarizujú aj metodické
postupy bližšie rozvedené v Systéme
riadenia EŠIF. Preto je aj v tomto
prípade vylúčené, aby došlo k
následkom opísaným v pripomienke.
Súčasne je potrebné odkázať na obsah
dôvodovej správy, ktorá podrobne
opisuje vecné aj procesné otázky
súvisiace so zmenou a zrušením výzvy.
V kontexte tejto úpravy je potrebné
vnímať aj možnosti naloženia so
žiadosťami po zrušení výzvy v tom
zmysle, že poskytovateľ musí zachovať
princíp nediskriminácie a rovnakého
zaobchádzania a buď o všetkých
podaných žiadostiach rozhodnúť,
pričom žiadatelia majú plne zachované

práva na využitie opravných
prostriedkov, alebo všetky podané
žiadosti vráti späť bez rozhodnutia.
Kombinácia týchto možností je
vylúčená v nadväznosti na § 2 zákona.

MOSR

K Čl. I bod 1
V súvislosti s návrhom zavedenia legálnej definície nového
pojmu „pohľadávka z programu“, ktorý je obsiahnutý v Čl. I bod
1 návrhu zákona, odporúčame primerane upraviť ustanovenie §
44 platného znenia zákona 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, ktorý upravuje správu jednotlivých druhov
pohľadávok. Odôvodnenie: V § 3 ods. 1 písm. j) a k) platného
znenia zákona 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
rozlišujú dve kategórie pohľadávok, a to „pohľadávka z
príspevku“ a „pohľadávka z rozhodnutia“. Správa týchto
pohľadávok je pritom podrobne upravená v § 44 ods. 1 až 3
zákona č. 292/2014 Z. z. V Čl. I bod 1 návrhu zákona sa navrhuje
doplniť do § 3 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. nové písmeno l),
ktoré obsahuje legálnu definíciu novej kategórie pohľadávky, a to
konkrétne „pohľadávka z programu“. V súvislosti so zavedením
novej kategórie pohľadávky však predkladateľ v návrhu zákona
nenavrhuje žiadne úpravy zákona č. 292/2014 Z. z., ktoré by sa
týkali správy tejto kategórie pohľadávok. Preto odporúčame, aby
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Novelizačný bod bude z návrhu
vypustený.

predkladateľ do Čl. I návrhu zákona zahrnul samostatný
novelizačný bod, prostredníctvom ktorého by primerane
novelizoval § 44 zákona č. 292/2014 Z. z. za účelom úpravy
otázky správy pohľadávok z programu.

MOSR

Nad rámec návrhu zákona
Za účelom zníženia byrokracie v rámci dotačných schém
európskych štrukturálnych a investičných fondov odporúčame
prepracovať ITMS portál tak, aby z hľadiska nastavenia jeho
parametrov zodpovedal informačnému systému, ktorý sa za
rovnakým účelom používa pri programe Európskej únie pre
financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020. Odôvodnenie: Z
aplikačnej praxe fungovania ITMS portálu do súčasnosti
vyplynulo viacero problémov, na základe ktorých možno
konštatovať, že ITMS portál je pre žiadateľa o poskytnutie
príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
(ďalej len „žiadateľ“) značne neprehľadný. V prípade žiadateľov,
akými sú napríklad konzorciá, je cez ITMS portál často potrebné
nahrávať za každý subjekt konzorcia aj viac ako 20 príloh, pričom
žiadosť so všetkými prílohami má potom často vyše tisíc strán. V
dôsledku toho potom dochádza k neúmernému predlžovaniu doby
hodnotenia predkladaných projektov kvôli zaťažovaniu nielen
samotných žiadateľov, ale aj administratívnych pracovníkov
poskytovateľa príspevkov z európskych štrukturálnych a
investičných fondov. Okrem toho sa tým žiadateľovi zužuje
priestor na spracovanie kvalitného výskumno-vývojového
projektu a na vyhodnotenie tak obsiahlych a neprehľadných
projektov je ťažké nájsť kvalifikovaných hodnotiteľov.
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Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR v rámci
rozvoja informačného systému
ITMS2014+ dáva dôraz na používateľa
verejnej časti ITMS2014+. Z
uvedeného dôvodu mu poskytuje
rozsiahlu podporu v podobe
inteligentných formulárov.
ITMS2014+ bolo vyvíjané v zmysle
požiadaviek metodiky projektového a
finančného riadenia, ktorá je odlišná od
metodiky Horizont 2020. V prípade
námetov na úpravu systému
ITMS2014+ odporúčanie tlmočiť Vaše
požiadavky mimo rámca MPK,
nakoľko tento proces nedáva široký
priestor odbornej diskusii. K Vašim
námetom, resp. pripomienkam si
dovoľujeme uviesť, že systém
ITMS2014+ má implementované
všetky prvky E-kohézie, aj princíp
jedinečnosti prístupu do systému.
Každý subjekt je v systému

Vzhľadom na to odporúčame uskutočniť nasledovné opatrenia,
ktorými by sa ITMS portál z hľadiska nastavenia jeho parametrov
sprehľadnil a priblížil informačnému systému, ktorý sa používa
pri programe Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií
Horizont 2020: 1) registrácia žiadateľov cez ITMS portál iba raz,
s možnosťou priebežne upravovať dáta o žiadateľovi v prípade
ich zmeny; 2) zrušenie plánu verejných obstarávaní ako prílohy k
žiadosti o poskytnutie príspevku; 3) zjednodušenie a
sprehľadnenie ukazovateľov výsledku a dopadu projektu; 4)
zjednodušenie rozpočtu neuvádzaním hodinových sadzieb a hodín
po jednotlivých osobách ale v človekomesiacoch s priemernou
mzdou, pri súčasnom vykazovaní reálnej mzdy; 5) obmedzenie
počtu strán projektového zámeru pri súčasnom vyžadovaní
predloženia aj jeho verzie v anglickom jazyku za účelom
vytvorenia priestoru pre hodnotenie projektového zámeru
zahraničnými hodnotiteľmi; 6) upustenie od vyžadovania
duplicitných informácií (napr. niektoré položky sa v súčasnosti
vyžaduje uviesť v rozpočte, v projektovom zámere a v prieskume
trhu a niektoré personálne údaje sa vyžaduje uviesť v personálnej
matici, rozpočte a projektovom zámere); 7) zrušenie viacerých
nadbytočných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku (napr. pri
dlhodobom strategickom výskume sa vyžaduje až 25 príloh, ktoré
sa pri žiadateľoch vo forme konzorcií násobia počtom
jednotlivých subjektov konzorcia); 8) obmedzenie
administratívnej kontroly len na zisťovanie úplnosti žiadosti o
poskytnutie príspevku; 9) vylúčenie kontrafaktuálnych scenárov z
projektov na energetické úspory.

ITMS2014+ používaný pre progr.
obdobie 2014 – 2020 označený na
základe jednoznačného identifikátora
(obvykle IČO) evidovaný iba raz –
údaje tohto subjektu sú následne
overované v príslušných registroch
verejnej správy automatizovaným
spôsobom. Taktiež je implementovaný
princíp, že prílohu stačí priložiť 1 raz a
následne je možné v systéme
ITMS2014+ vytvárať väzby na rôzne
entity. pripomienka 2 – prílohy žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
definuje v systéme ITMS2014+
príslušný orgán (vyhlasovateľ výzvy),
táto pripomienka nesúvisí s technickým
konceptom ITMS2014+. pripomienka
3 – ukazovatele výsledku a dopadu boli
sledované ešte v rámci program.
obdobia 2007 – 2013. V systéme
ITMS2014+ došlo k významnému
posunu v spôsobe evidencie
merateľných ukazovateľov.
pripomienky 4 – 9 – predmetné
pripomienky nesúvisia s technickým
konceptom informačného systému
ITMS2014+, vychádzajú z procesu
príslušného riadiaceho orgánu, ktorý

podľa neho zrealizoval príslušné
nastavenia v systéme ITMS2014+.
bodu 1 (§ 3 ods. 1 písm. k))
Dôvodová správa uvádza, že k systémovým nezrovnalostiam sa
zaraďujú aj nezrovnalosti spôsobené zo strany prijímateľa,
partnera alebo užívateľa. Pohľadávka z programu je tak aj
pohľadávka štátu na vrátenie finančných prostriedkov na základe
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy
alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 zo strany prijímateľa,
partnera alebo užívateľa pri poskytovaní prostriedkov z
MPRVSR
programu. Podľa § 3 ods. 1 písm. j) je pohľadávkou z príspevku
pohľadávka štátu na vrátenie príspevku alebo jeho časti na
základe zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov, zmluvy alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 zo strany
prijímateľa, partnera alebo užívateľa. Javí sa teda ako nejasné,
pod aký typ pohľadávky subsumovať zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo rozhodnutia podľa
§ 16 ods. 2 zo strany prijímateľa, partnera alebo užívateľa.
bodu 11 (§ 20 ods. 2)
Navrhované ustanovenie umožňuje v rámci vyhodnocovania
jednotlivých žiadostí o NFP pristupovať k vyhodnocovaniu
žiadostí v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania. Z
MPRVSR
uvedeného vyplýva, že pri vyhodnocovaní žiadostí môžu
vyhodnocovatelia pristupovať k podobným situáciám rovnakej
skutkovej podstaty odlišným spôsobom, čo predstavuje riziko
korupčného správania pri vyhodnocovaní.

O

Z

A

Novelizačný bod bol z návrhu
vypustený

N

V konaní o žiadosti neexistuje žiaden
„vyhodnocovateľ“, teda akoby tretia
osoba konajúca o žiadosti, ale je to
práve poskytovateľ, ktorý musí mať
riadne a správne nastavené procesy
výberu projektov, nielen v súlade s
článkom 125 všeobecného nariadenia a
zákonom č. 292/2014 Z. z. (vrátane
princípov uvedených v § 2 zákona), ale

aj v súlade s princípmi správneho
konania. Z princípov správneho
konania vyplýva, podobne, ako je tomu
pri správnom konaní vedenom podľa
správneho poriadku, povinnosť
postupovať tak, aby v rozhodovaní o
skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely. Preto si poskytovateľ musí
nastaviť svoju rozhodovaciu prax tak,
aby spĺňal uvedený princíp, čím
súčasne eliminuje negatívne javy
opísané v pripomienke. Predmetom
diskusie v rámci rozporového konania
k uvedenému bodu bolo najmä
objasnenie princípu rovnakého
zaobchádzania vo vzťahu k
jednotlivým hodnotiacim kolám, príp.
výzve, kde má poskytovateľ povinnosť
pristupovať k žiadateľom
nediskriminačne. Konkrétne nastavenie
jednotlivých procesov je ponechané na
poskytovateľovi, ktorý to bližšie
zadefinuje vo svojej riadiacej
dokumentácii (napr. obmedzením
počtu výziev na doplnenie). Rozpor bol
v nadväznosti na vysvetlenie MIRRI
SR odstránený na rozporovom konaní,

ktoré sa uskutočnilo 9.12.2020.
bodu 1 (§ 3 ods. 1 písm. k))
Odporúčame zvážiť zavedenie vymedzenia pojmu ,,pohľadávka z
MPRVSR
programu“, nakoľko sa tento pojem ďalej v návrhu zákona ani v
samotnom zákone č. 292/2014 Z. z. nepoužíva.
Pripomienka nad rámec predkladanej novely zákona - k
poznámkovému aparátu
Podľa § 42 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a
dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 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 zrušuje
zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v
znení neskorších predpisov. Napriek tomu súčasné znenie zákona
MPRVSR č. 292/2014 Z. z. v poznámkach pod čiarou odkazuje na tento
zákon č. 543/2007 Z. z., t. j. na zákon, ktorý je už zrušený. Z
dôvodu zabezpečenia právnej istoty adresátov právnej normy a
dôslednejšieho naplnenia informatívnej funkcie poznámok pod
čiarou navrhujeme nasledovnú úpravu poznámok pod čiarou: a) v
poznámke pod čiarou k odkazu 1 citáciu „§ 7 ods. 1 písm. a)
zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v
znení neskorších predpisov.“ nahradiť citáciou „§ 10 ods. 1 písm.
a) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych

O

O

A

Novelizačný bod bol z návrhu
vypustený

N

Neakceptované vzhľadom na
ustanovenie 38 Prílohy č. 1 k
Legislatívnym pravidlám vlády –
poznámku pod čiarou spravidla
nemožno novelizovať v samostatnom
novelizačnom bode.

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. b) v
poznámke pod čiarou k odkazu 17 citáciu „§ 7 zákona č.
543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahradiť citáciou
„§ 10 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. c)
v poznámke pod čiarou k odkazu 19 citáciu „§ 3 ods. 1 a § 4 ods.
1 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
nahradiť citáciou „§ 5 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení
neskorších predpisov.“. d) v poznámke pod čiarou k odkazu 21
citáciu „§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších
predpisov.“ nahradiť citáciou „§ 9 až 11 zákona č. 280/2017 Z. z.
v znení neskorších predpisov.“. e) v poznámke pod čiarou k
odkazu 37 citáciu „§ 3 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z.“ nahradiť
citáciou „§ 5 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších
predpisov.“. f) v poznámke pod čiarou k odkazu 53 citáciu „§ 3
zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahradiť
citáciou „§ 5 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších
predpisov.“. g) v poznámke pod čiarou k odkazu 108 sa citácia „§
7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§
10 ods. 1 písm. a) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších
predpisov.“. h) v poznámke pod čiarou k odkazu 109 citáciu
„Zákon č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahradiť
citáciou „Zákon č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Pripomienka nad rámec predkladanej novely zákona - k § 30
MPRVSR ods. 2
Podľa aktuálneho znenia výzvu pre miestny rozvoj LEADER,
vyhlásenú Miestnou akčnou skupinou, jej zmenu a zrušenie,

O

N

Evidencia a vyhlasovanie výziev na
webovom sídle, ako je definovaná v
zákone § 30 ods.2 je normatívneho
charakteru. Na uvedené nemá vplyv

zverejňuje na svojom webovom sídle agentúra. Výzvy pre
miestny rozvoj LEADER a ich zmeny, resp. zrušenia však
Miestne akčné skupiny zverejňujú v Informačnom
monitorovacom systéme (ITMS). Preto požadujeme náležitú
úpravu predmetného ustanovenia. Pri príprave zákona sa
neuvažovalo, že PRV SR 2014 – 2020 bude využívať systém
ITMS2014. Zákonom č. 280/2017 Z. z. sa v roku 2017 zmenil §
49 ods. 5, v dôsledku čoho sa ustanovenia § 49 ods. 1 až 4
týkajúce sa Informačného monitorovacieho systému vzťahujú
primerane aj na Informačný systém pre riadenie, kontrolu a
monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka, ktorý spravuje a prevádzkuje agentúra. Agentúra
zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme podľa
predchádzajúcej vety elektronicky, spôsobom umožňujúcim
hromadný prístup, a to v rozsahu dostupnej funkcionality
informačného systému; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú
chránené podľa osobitných predpisov. Na základe vyššie
uvedeného sa upravili náležitosti vyhlasovania výziev, resp. ich
úprav a zmien, a to uzatvorením zmluvy o udelení sublicencie k
počítačovému programu ITMS2014+ (15.12.2017) medzi MPRV
SR a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu.
čl. I bodom 4, 6 a 31 (§ 17 a § 57)
Podľa navrhovaného znenia v prípade zmeny výzvy, ktorá sa
MPRVSR netýka formálnych náležitostí výzvy, a v prípade zrušenia výzvy,
už poskytovateľ nebude mať povinnosť zverejniť na svojom
webovom sídle informáciu o zmene/zrušení výzvy vrátane

nadväzujúca povinnosť evidovať
informácie do ITMS2014+. Tento
postup bol zvolený pre programové
obdobie na roky 2014-2020 a platí aj v
rámci všeobecných procesov riadiacich
orgánov. V zmysle vyššie uvedeného
MIRRI neplánuje tento proces počas
prebiehajúceho programového obdobia
meniť a bude implementovaný naďalej
rovnako. Udelenie sublicencie zo
strany MIRRI k ITMS2014+ pre rezort
MPRV len umožnilo vykonávanie
úprav a dodanie špecifických
funkcionalít v prospech rezortu MPRV.
Tieto funkcionality okrem lepšej
podpory implementácie cez IT nástroj
nemajú dopad na aktuálne nastavené
procesy.

O

A

Uvedené v § 17 ods. 10 zákona
(pôvodný odsek 10 je novým odsekom
11)

zdôvodnenia. Uvedené sa javí v rozpore so zásadou
transparentnosti podľa § 2 ods. 2 zákona o EŠIF.
čl. I bodu 6
Úvodnú vetu nového § 17 ods. 9 odporúčame podľa bodu 30.3.
MPRVSR
prílohy č. 1 k Legislatívnych pravidiel vlády SR upraviť takto: ,,V
§ 17 odsek 9 znie“. Legislatívno-technická pripomienka.

O

A

čl. I bodu 13
MPRVSR V bode 13 odporúčame slová ,,písm. a)“ nahradiť slovami
,,písmeno a)“. Legislatívno-technická pripomienka.

O

A

čl. I bodu 15
V bode 15 odporúčame podľa bodu 30.3. Legislatívnych pravidiel
MPRVSR
vlády SR slovo ,,ods. 1“ nahradiť slovom ,,odsek 1“ a na konci
ustanovenia doplniť bodku.

O

A

čl. I bodu 19
V bode 19 odporúčame pred slovo ,,41“ vložiť paragrafové
MPRVSR označenie, za slová ,,riadiaci orgán“ vložiť slová ,,vo všetkých
tvaroch“ a vypustiť slovo ,,gramatickom“. Legislatívno-technická
pripomienka.

O

A

čl. I bodu 20 a 23
V bode 20 novom odseku 3 a 4 a v bode 23 odporúčame slovo
MPRVSR
,,Informačného“ nahradiť slovom ,,informačného“. Gramatická
pripomienka.

O

A

MPRVSR čl. I bodu 28 a 29
V bode 28 a 29 odporúčame slová ,,meno, priezvisko a titul“

O

A

nahradiť slovami ,,titul, meno a priezvisko“, a to z dôvodu
zosúladenia s § 48 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d).
čl. I bodu 3
MPRVSR V bode 3 odporúčame slovo ,,odsek“ nahradiť slovom ,,ods.“.
Legislatívno-technická pripomienka.

O

A

čl. I bodu 31
MPRVSR V bode 31 prvej vete odporúčame vypustiť slovo ,,odsek“.
Legislatívno-technická pripomienka.

O

A

čl. I bodu 33
V bode 33 odporúčame znenie prechodných ustanovení upraviť
MPRVSR
podľa bodu 25.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády
SR.

O

A

doložke vybraných vplyvov
V doložke vybraných vplyvov odporúčame v časti 1. základné
údaje ,,Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR“ upraviť, resp. namiesto slov ,,november 2020“ uviesť slová
,,december 2020“. Doplniť 4., 5. a 11. bod doložky v súlade s
MPRVSR časťou II Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných
vplyvov a v prípade bodu 9. neoznačovať rozpočtovo
zabezpečené vplyvy, nakoľko návrh zákona neindikuje vplyvy na
rozpočet verejnej správy, rovnako v prípade vplyvov na
podnikateľské prostredie neoznačovať vplyvy na malé a stredné
podniky.

O

A

MPRVSR bodu 14 (§ 24 ods. 9)
V navrhovanom odseku požadujeme vypustiť obmedzenie len na

Z

N

V rámci mimo odvolacieho konania sa
rieši výlučne prípad „späťvzatia“,

výslovne uvedené typy rozhodnutí, t. j. aby sa navrhovaná
možnosť zastavenia konania aj mimo dôvodov podľa § 24 ods. 5
uplatňovala aj vo vzťahu k rozhodnutiam o schválení žiadosti (v
praxi často dochádza k podaniu odvolaní podľa § 22, resp. k
podnetom na konanie podľa § 24 aj v prípade rozhodnutí o
schválení žiadosti, v ktorých ale boli krátené výdavky).

ktorého následkom podľa navrhovanej
úpravy bude automatické zastavenie
konania. Z tohto režimu boli zámerne
vylúčené rozhodnutia o schválení,
pretože na ich základe vzniká finančné
plnenie (na rozdiel od rozhodnutí o
neschválení, resp. zastavení konania),
pri ktorom je nutné vylúčiť možnosť
akéhokoľvek špekulatívneho správania
sa žiadateľa. Príklad špekulatívneho
správania, ak by bolo pripomienke
vyhovené – žiadateľ má vydané
rozhodnutie o schválení, ktoré napadne
podnetom podľa § 24 zákona, pretože
má za to, že vykonané krátenie
výdavkov a z toho vyplývajúce
zníženie NFP je v rozpore so zákonom.
Štatutárny orgán (ŠO) poskytovateľa
začne konanie o preskúmaní
rozhodnutia o schválení žiadosti mimo
odvolacieho konania, pretože
vyhodnotí podnet žiadateľa ako
opodstatnený. V preskúmavanom
konaní však zistí, že k rozporu so
zákonom v konaní o žiadosti naozaj
došlo, ale v neprospech žiadateľa, teda
krátenie malo byť ešte väčšie, než v
skutočnosti bolo. V tomto momente by

mohol pri pripustení „späťvzatia“ aj
voči rozhodnutiu o schválení uplatniť
toto „späťvzatie“ žiadateľ, aby zabránil
ŠO poskytovateľa dokončiť
preskúmavacie konanie. ŠO
poskytovateľa by potom musel začať
opätovne konať z vlastného podnetu,
čo je zbytočná administratívna záťaž,
lepšie je vždy už rozbehnuté konanie
dokončiť. Pri rozhodnutí o neschválení,
resp. zastavení konania uvedené riziko
nehrozí, pretože sa s týmito
rozhodnutiami nespája finančné
plnenie. V rámci rozporového konania,
ktoré sa konalo 9.12.2020 sa subjekty
dohodli na vyriešení pripomienky
doplnením dôvodovej správy o
informáciu, že právo na podanie
podnetu žiadateľa na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho
konania podľa § 24 ods. 1 v spojení s
ods. 3 zákona zostáva navrhovaným §
24 ods. 9 nedotknuté.
doložke zlučiteľnosti
MPRVSR V názve doložky zlučiteľnosti odporúčame namiesto slov ,,návrhu
zákona o údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s
právom Európskej únie“ uviesť slová ,,návrhu zákona s právom

O

A

Európskej únie“ a vyplniť 3. bod tejto doložky.
čl. I bodu 4
V novom § 17 ods. 6 poslednej vete odporúčame slová ,,ods. 3“ a
MPRVSR
slová ,,ods. 4“ nahradiť slovami ,,odseku 3“ a ,,odseku 4“.
Legislatívno-technická pripomienka.

O

A

poznámke pod čiarou k odkazu 49a
V poznámke pod čiarou k odkazu 49a odporúčame upraviť
MPRVSR citáciu, a to tak, že za slovom ,,2a“ odporúčame vypustiť čiarku a
slovo ,,písmeno“ nahradiť slovom ,,písm.“. Legislatívnotechnická pripomienka.

O
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predkladacej správe
V predkladacej správe odporúčame upraviť dátum nadobudnutia
MPRVSR
účinnosti návrhu zákona, t. j. slová ,,1. marca 2020“ nahradiť
slovami ,,1. marca 2021“.

O
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Pripomienka nad rámec predkladanej novely zákona - k § 10
V ustanovení § 10 ods. 1 je uvedený text v znení ,,(...) a orgánu
auditu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.“
Pre pochopenie jeho jednoznačného a presného významu v rámci
legislatívy upravujúcej spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ
MPRVSR odporúčame tento text upraviť. Odôvodnenie: „Orgán auditu“ nie
je súčasťou systému riadenia Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka. Tento pojem nie je vymedzený v
nariadení (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a
monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ani vo
vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 908/2014, ktorým sa
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Predmetné ustanovenie bolo zmenené
na „okrem Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka“.

stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
poznámke pod čiarou k odkazu 63b
V úvodnej vete k poznámke pod čiarou k odkazu 63b
MPRVSR
odporúčame slovo ,,63b)“ nahradiť slovom ,,63b“. Legislatívnotechnická pripomienka.
K bodom 24, 25 a 27 (§ 41 ods. 3, § 41 ods. 4 druhá veta a §
41a ods. 3)
Vo vzťahu k uplatňovaniu sadzby úrokov z omeškania si
dovoľujeme poukázať, že v rámci správneho konania môže byť
zistené správnym orgánom okrem porušenia pravidiel a postupov
verejného obstarávania aj porušenie finančnej disciplíny podľa §
31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, pričom v zmysle § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004
Z. z. druhá veta „Ak sa verejné prostriedky poskytli za
podmienok, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich
MPRVSR vrátenia, uplatní sa pri porušení týchto podmienok rovnaký
postup vrátane sankcie ako pri porušení finančnej disciplíny
podľa odseku 1 písm. b).“ t. j. uložia sa penále vo výške 0,1 % zo
sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj
začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu. Z vyššie
uvedeného vyplýva, že vo výrokovej časti rozhodnutia správneho
orgánu sa môžu kumulovať porušenia právnych predpisov vo
vzťahu k jednému poskytnutému príspevku alebo jeho časti,
pričom každé z porušení právnych predpisov bude ukladať
samostatnú úrokovú sadzu respektíve odvod, čo môže mať za
následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia v správnom konaní.
Dovoľujeme si poukázať na rozdielnosť sadzieb uložených
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V praxi nemôže dôjsť ku kumulácii
sankcií, pretože v rámci jedného
správneho konania môže poskytovateľ
uložiť buď finančnú opravu (tzv.
korekciu) za porušenie pravidiel a
postupov verejného obstarávania alebo
odvod za porušenie finančnej
disciplíny. Tieto porušenia nie je
možné kombinovať, tzn. poskytovateľ
postupuje buď podľa § 41 / § 41a
ČA zákona č. 292/2014 Z. z. alebo podľa §
31 zákona č. 523/2004 Z. z. Vo vzťahu
k úrokom z omeškania pri porušení
pravidiel a postupov verejného
obstarávania však znenie bolo
upravené v tom zmysle, že úroky sa
ukladajú až od právoplatnosti
rozhodnutia poskytovateľa, a to aj pri
postupe podľa ods. 1 až 3 aj pri
postupe podľa ods. 4 v rámci § 41. V
nadväznosti na uvedené bol rozpor

postihov - pri porušení finančnej disciplíny (v zmysle zákona
523/2004 Z. z. ) a pri porušení pravidiel a postupov vereného
obstarávania (v zmysle Obchodného zákonníka), ďalej na
rozdielnosť zahájenia výpočtu uloženého postihu pri porušení
finančnej disciplíny, kde sa penále počítajú po dni vykonateľnosti
rozhodnutia v správnom konaní a pri porušení pravidiel a
postupov verejného obstarávania v zmysle návrhu zákona.
Všeobecná pripomienka nad rámec predkladaného návrhu
Odporúčame nad rámec predkladaného návrhu upraviť alebo
vypustiť § 56 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
MPSVRSR č. 128/2020 Z. z. Odôvodnenie: V uvedenom ustanovení je
zavedená možnosť uplatniť si inštitút odpustenia zmeškania
lehoty, ku ktorej došlo "od 12. marca 2020 do nadobudnutia
účinnosti tohto zákona" (t.j. 21. mája 2020), ak k vykonaniu
zmeškaného úkonu došlo v lehote „jedného mesiaca od
nadobudnutia účinnosti tohto zákona“.
Všeobecná pripomienka nad rámec predkladaného návrhu
Odporúčame predkladaný návrh zákona doplniť o ustanovenie,
ktoré upravuje spôsob prístupu poskytovateľa k určeniu
MPSVRSR podmienok oprávnenosti výdavkov ako jedného z prvkov metódy,
ktorá sa má uplatniť na určenie nákladov operácie a podmienok
na vyplatenie grantu podľa čl. 67 ods. 6 a čl. 125 ods. 3 písm. c)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo
17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o

odstránený.
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Na takúto úpravu nie je daný žiaden
dôvod. Z hľadiska právnej istoty je
vhodné, aby napríklad pre prípad sporu
bolo uvedené ustanovenie v zákone
stále prítomné, i keď je z hľadiska času
a jeho aktívnej uplatniteľnosti už
„skonzumované“. Nachádza sa v
osobitnej časti k úprave tzv. krízovej
situácie, a preto tam má svoje stále
miesto ako jedno pôvodne prijatých
zásadných opatrení pre krízovú
situáciu.

N

Hoci sa v pripomienke neuvádza, v
ktorej časti zákona by malo dôjsť k
navrhovanému doplneniu, možno
jednoznačne uviesť, že by išlo o
nesystémovú, a teda nesprávnu úpravu.
Ostatnou novelou zákona č. 292/2014
Z. z. zákonom č. 128/2020 Z. z. bola z
§ 17 vyňatá podmienka poskytnutia

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, keďže uvedená
podmienka poskytnutia príspevku nie je v zákone 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 upravená. Odôvodnenie: Podmienky
oprávnenosti výdavkov sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a
na správne definovanie podmienok pre podávanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok. Napríklad oprávnenosť
používania vybranej paušálnej sadzby zavedenej priamo v
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je
nemožné uskutočniť bez explicitného ex-ante vyjadrenia v
dokumente definovanom zákonom. Jediným dokumentom, v
ktorom podľa zákona 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 môžu byť stanovené podmienky
oprávnenosti, je v súčasnosti výzva alebo vyzvanie. V
podmienkach Európskeho sociálneho fondu nie je možné, aby
správny výber paušálnej sadzby a výšku paušálnej sadzby z
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
určoval prijímateľ podľa svojho vlastného uváženia, preto je

príspevku spočívajúca v oprávnenosti
výdavkov z dôvodov, ktoré sa uvádzali
v dôvodovej správe. Navrhovanou
zmenou sa ide presne opačne, a teda sa
navrhuje ešte väčšia miera podrobnosti,
než bola v zákone pôvodne (pred
spomínanou novelou). Pritom je v
nadväznosti na článok 65 a tiež v
pripomienke citované ustanovenia
nariadenia Rady (EÚ) č. 1303/2013
(ďalej ako „CPR“) jasné, že
zodpovednosť za oprávnenosť
výdavkov má poskytovateľ a musí byť
určená „v dokumente, v ktorom sa
stanovujú podmienky podpory pre
každú operáciu“, čím sa nepochybne v
slovenských podmienkach myslí
konkrétna výzva, nie právny predpis.
Tým, že rámec možností je uvedený v
CPR, nie je dôvodné ho duplikovať aj
v zákone, pretože CPR je priamo
účinné aj v SR ako členskom štáte EÚ.
Preto nie je jasné, aký by mal byť účel
doplnenia a v čom by sa aktuálna
situácia vylepšila po prijatí takéhoto
návrhu, nakoľko to z pripomienky
nevyplýva. Naopak, z hľadiska praxe
možno konštatovať, že by išlo o

nevyhnutné pre súlad s čl. 67 ods. 6 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 definovať aj podmienky
oprávnenosti výdavkov. Vylúčenie oprávnenosti výdavkov z
podmienok výzvy je pre zabezpečenie účelu zjednodušovania
pravidiel z pohľadu Riadiaceho orgánu pre Operačný program
Ľudské zdroje neaplikovateľné bez definície ďalších dokumentov,
ktoré môžu obsahovať predmetné podmienky poskytnutia
príspevku.
K Čl. I bodom 28 a 29
Odporúčame v Čl. I vypustiť body 28 a 29. Odôvodnenie:
Odporúčame z predkladaného návrhu vypustiť doplnenie údajov
fyzických osôb a právnických osôb podieľajúcich sa na
vypracovaní konkrétneho projektu. Nie je definovaná osoba, ktorá
sa podieľala na vypracovaní konkrétneho projektu. Poskytovateľ
nemusí informáciou o fyzických osobách alebo právnických
osobách disponovať a nie je v jeho možnostiach overiť
pravdivosť takejto informácie. Poskytovateľ nedisponuje
MPSVRSR súhlasom osoby zverejňovať jej údaje, nakoľko takáto osoba je vo
vzťahu so žiadateľom a nie poskytovateľom. Keďže poskytovateľ
nemá možnosť overiť pravdivosť tejto informácie, zdôvodnenie v
osobitnej časti dôvodovej správy k bodom 28 a 29 je nesprávne,
nakoľko zverejnenie potenciálne nesprávnych údajov nebude
viesť k vyššej miere transparentnosti. Zisťovanie takýchto údajov
a ich overovanie bude viesť len k ďalšej administratívnej záťaži
tak na strane poskytovateľa, ako aj žiadateľa. Táto informácia sa
javí zároveň ako nadbytočná, keďže plnú zodpovednosť za znenie
žiadosti má žiadateľ a jeho štatutár ju podpisuje.

komplikáciu, keďže podmienky
poskytnutia príspevku sa overujú už v
konaní, pričom oprávnenosť výdavkov,
z hľadiska realizácie skutočného
obsahu podmienok oprávnenosti, sa
vzťahuje až na implementačnú fázu
samotného projektu.
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Navrhovanými ustanoveniami sa cieli
na jeden zo základných účelov 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.
Pri zverejnení údajov sa vychádza z
informácií, ktoré v žiadosti uvedie
žiadateľ (bude rozšírený vzor
formuláru žiadosti), pričom za
štandardných okolností bude táto
informácia uvádzaná vopred, t.j. pred
tým, ako bude zrejmé, či bude žiadosť
schválená alebo neschválená. V
prechodnom období bude v rámci
metodickej podpory CKO bližšie

uvedené, akým spôsobom má
poskytovateľ postupovať pri získavaní
tejto informácie, keďže nie je uvedená
v aktuálne predložených žiadostiach.
Verifikácia údajov sa nepredpokladá,
pretože sa vychádza z toho, čo je
uvedené v žiadosti, resp. zistené iným
spôsobom (počas prechodného
obdobia) a presne tak, ako sa uvádza v
pripomienke sa pritom vychádza zo
zodpovednosti štatutárneho orgánu
žiadateľa za pravdivosť takto
poskytnutých údajov. Čo sa týka
ochrany osobných údajov, v prípadoch,
ktorých sa týka, nie je súhlas potrebný,
a to vzhľadom na § 47 ods. 1 zákona,
ktorý predstavuje právny základ pre
zákonné spracovanie osobných údajov.
Ostatné v pripomienke vyjadrené
obavy majú technický charakter, ktorý
nebude nijako zložité prekonať.
K Čl. I bodu 3
Odporúčame vo vzťahu k Čl. I bodu 3 predkladaný návrh zákona
MPSVRSR doplniť o explicitné vymedzenie dokumentu, ktorý môže
stanovovať podmienky poskytnutia príspevku mimo znenia výzvy
alebo vyzvania, v ktorom je okrem iného možné zverejniť
podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov,
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Pôvodné znenie textu „alebo v
dokumente, ktorý stanovuje podmienky
poskytnutia príspevku.“ bolo
nahradené nasledovne: „ v zmluve
podľa § 16 ods. 1 alebo rozhodnutia
podľa § 16 ods. 2.“ Súčasne je

prípadne aj podmienky oprávnenosti výdavkov. Odôvodnenie: V
súlade s čl. 67 ods. 6 a čl. 125 ods. 3 písm. c) nariadenia
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 je potrebné pre každú
operáciu stanoviť metódu, ktorá sa má použiť na určenie
nákladov operácie a podmienok na vyplatenie grantu. Uvedená
metóda sa má stanoviť v dokumente, v ktorom sa stanovujú
podmienky podpory. 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 však žiadny iný dokument okrem výzvy
alebo vyzvania „na určenie nákladov operácie a podmienok na
vyplatenie grantu“ nestanovuje. Upozorňujeme, že v Čl. I bode 3
navrhované doplnenie § 16a ods. 2 a aj ustanovenie § 56 ods. 4
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 128/2020 Z. z. v súvislosti
s ochorením COVID-19, sú v praxi nevykonateľné, keďže 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 nedefinuje iný

doplnená pozn. pod čiarou s odkazom
na odsek 6 článku 67 všeobecného
nariadenia.

dokument na predmetný účel.
K Čl. I bodu 2
Odporúčame vo vzťahu ku v Čl. I bode 2 navrhovanému § 10 ods.
2 písm. g) predkladaný návrh zákona doplniť o vymedzenie
MPSVRSR pojmu „hlavné zistenia auditov“. Odôvodnenie: Upozorňujeme,
že uvedený pojem je vymedzený len v osobitnej časti dôvodovej
správy k bodu 2, a preto v aplikačnej praxi môže nastať problém s
výkladom pojmu „hlavné zistenia auditov“.
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K doložke vybraných vplyvov
V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť
povinné informácie v bode 4. Dotknuté subjekty, v bode 5.
Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje tak, aby boli v súlade s
MPSVRSR ustanovenými minimálnymi požiadavkami upravenými v časti II.
Obsahové požiadavky doložky - Jednotnej metodiky na
posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba
zosúladenia predkladaného materiálu s Jednotnou metodikou na
posudzovanie vybraných vplyvov.
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MSSR

K návrh uzneseniu vlády SR
Označenie bodu „A.1“ navrhujeme v tvare „A.1.“.

MSSR

K vlastnému materiálu (bod 30.)
Pojem „iný obdobný právny vzťah“ v §56 ods. 4 je koncipovaný
nezrozumiteľne, vágne a zakladá možnosť svojvoľného
posúdenia. Nezrozumiteľnosť, nepredvídateľnosť resp. vágnosť
navrhovanej právnej normy môže v rámci jej budúceho pôsobenia
na právne vzťahy spôsobiť značnú právnu neistotu, nakoľko nie je
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Pojem „hlavné zistenia auditov“ je
vymedzený v článkom 127, odsek 5,
písmeno b) nariadenia č. 1303/2013 v
platnom znení. Orgán auditu definuje
hlavné zistenia auditov vo výročných
kontrolných správach.

Dôvodová správa bola doplnená, aby
boli eliminované negatívne javy
opísané v pripomienke.

jasné čo si má adresát pod daným pojmom vykladať. Z právneho
hľadiska je pritom predvídateľnosť rozhodujúcim kritériom pri
hodnotení proporcionality dopadov právnej úpravy na dôveru v
právo. Dôvodová správa v tomto smere uvádza len neuzavretý
výpočet právnych úkonov, ktoré majú potvrdzovať existenciu
„iného obdobného právneho vzťahu“, čo sa nemôže pokladať za
dostatočné objasnenie predmetného pojmu. Za predpokladu
zachovania pojmu v právnej úprave odporúčame zrozumiteľne
vysvetliť v dôvodovej správe čo sa má pod daným pojmom
rozumieť, aby v praxi nevznikali rôzne variácie výkladu. V tomto
smere navrhovaná právna úprava odkazuje na prijatú právnu
úpravu a to ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z.
z.o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
ktorom je rovnako pojem uvedený. Z tohto hľadiska nie je ani z
existujúcej právnej úpravy jasné aké právne vzťahy sa majú
rozumieť pod pojmom „iný obdobný právny vzťah“. V tejto
súvislosti preto dávame na zváženie zmenu už prijatej právnej
úpravy tak aby nevzbudzovala pochybnosti o zámere, ktorý sa
ňou má dosiahnuť.
Všeobecne
Odporúčame návrh zákona upraviť jazykovo a legislatívnotechnicky, napr.: v čl. I bode 3 úvodnej vete nahradiť slovo
MŠVVaŠSR "odsek" slovom "ods." a slovo "stanovuje" nahradiť slovom
"určuje", v čl. I bode 6 slová "§ 19 alebo § 20 alebo podľa § 57"
nahradiť slovami "§ 19, 20 alebo podľa § 57", v súvislosti s čl. I
bodom 10 upraviť vnútorné odkazy v celom texte zákona, v čl. I

O

Pripomienka bola čiastočne
akceptovaná. Vnútorné odkazy
súvisiace s navrhovaným bodom 10
ČA boli zohľadnené v novelizačnom bode
31 (vypustenie odsekov 1 až 6 a 8 v §
57 a úprava § 61 ods. 2), z toho dôvodu
pripomienke v spomínanej časti

bode 11 za slovami "o pravdivosti alebo" vložiť predložku "o", v
čl. I bodoch 15 a 18 úvodných vetách nahradiť slovo "ods."
slovom "odsek" a formulačne zosúladiť znenie písmen a) až d)
tak, aby začínali rovnakým slovným druhom, v čl. I bode 19 za
spojkou "a" vložiť znak "§" a za slovami "riadiaci orgán" vložiť
slová "vo všetkých tvaroch, v čl. I bode 33 slová "podľa
doterajších predpisov" nahradiť slovami "podľa predpisov
účinných do 28. februára 2020" a zároveň v celom texte návrhu
zákona pripojiť chýbajúcu bodku na konci novelizačných bodov
tam, kde chýba.

k Čl. I bodu 15
Odporúčame navrhované ustanovenie spresniť vzhľadom na to,
že z návrhu nie je jasné, či má ísť o jeden projekt pre viac
prijímateľov alebo jednu výzvu pre viac zámerov národných
MŠVVaŠSR projektov, t. j. každý pre jedného prijímateľa. Ak sa navrhovaná
zmena týka možnosti vyhlásenia jednej výzvy pre viacero
zámerov národných projektov (každý zámer národného projektu
len s jedným žiadateľom/prijímateľom), navrhovaná úprava
znenia § 26 pôsobí zmätočne.

nemôžeme vyhovieť.

O

N

Zrejme došlo k nepochopeniu
navrhovanej úpravy v celosti, t.j. v
rámci celého § 26 zákona. Zo všetkých
týchto úprav vyplýva, že sa ustanovujú
ako možné dva postupy: 1. jedno
vyzvanie bude základom pre viacero
národných projektov toho istého
prijímateľa určeného alebo
schváleného postupom podľa § 26 ods.
1, alebo 2. jedno vyzvanie bude
základom pre viacerých prijímateľov,
ktorý každý bude mať vlastný národný
projekt, t.j. v konečnom dôsledku bude
jedno vyzvanie a viacero prijímateľov
a viacero národných projektov. Bližšia
metodická úprava bude obsiahnutá v
Systéme riadenia EŠIF, v dôsledku

čoho by nemalo dôjsť k žiadnym
ďalším nejasnostiam.

k Čl. I bodom 28 a 29
Odporúčame spresniť slová „podieľala na vypracovaní“,
vzhľadom na to, že nie je zrejmé, aké konkrétne úkony sa tým
rozumejú. V tomto kontexte odporúčame napríklad zmenu na
„meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo
názov právnickej osoby, ktorá vypracovala konkrétny projekt,
MŠVVaŠSR alebo mená a priezviská fyzických osôb alebo obchodné mená
alebo názvy právnických osôb, ktoré v spolupráci vypracovali
konkrétny projekt.“. Zároveň odporúčame vypustiť náležitosť
„titul“, vzhľadom na to, že právne predpisy upravujú akademický
titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul,
profesijný titul atď. a z navrhovaného ustanovenia nemožno
vyvodiť, o aký titul má ísť.

O

N

k predkladacej správe
MŠVVaŠSR Odporúčame zosúladiť dátum účinnosti v predkladacej správe s
dátumom účinnosti uvedeným vo vlastnom materiáli.

O

A

MŠVVaŠSR k Čl. I bodu 1
Odporúčame zvážiť zavedenie pojmu "pohľadávka z programu",

O

A

Pripomienke nemožno vyhovieť,
nakoľko každé zužovanie rozsahu
zverejnených informácií smeruje proti
základnému účelu, ktorý sa týmto
doplnením povinného zverejňovania
sleduje. Základným účelom je
zavádzanie protikorupčných opatrení.
Ide o zásadné opatrenie na zvýšenie
transparentnosti a zníženie rizika
konfliktu záujmov v súlade s
Programovým vyhlásením vlády SR.
Pokiaľ ide o používanie titulu, možno
uviesť každý titul, ktorý daná fyzická
osoba oprávnene používa, bez ohľadu
na to, z akej oblasti tento titul
pochádza, preto nie je nutné všeobecne
uvedenú úpravu (ktorá je navyše
štandardne používaná) bližšie
špecifikovať.

Novelizačný bod bol z návrhu

vzhľadom na to, že v ďalšom texte návrhu zákona sa tento pojem
nepoužíva.

k Čl. I bodu 30
V § 56 ods. 4 druhej vete odporúčame slovo „vydania“ nahradiť
slovom „vykonania“ a na konci tretej vety pripojiť tieto slová: „a
po odpadnutí prekážky bezodkladne uzavrie zmluvu podľa § 3
MŠVVaŠSR
ods. 2 písm. d).". Z navrhovaného ustanovenia nemožno vyvodiť
skutočnosť, či sa zmluva podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona vôbec
uzavrie (po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohla byť uzavretá),
preto je potrebné jeho spresnenie.

vypustený

O

Akceptovaná časť pripomienky sa
viaže k nahradeniu slova „vydania“
slovom „vykonania“ v druhej vete.
Ďalšiu časť pripomienky nemožno
akceptovať, pretože zrejme došlo k
neporozumeniu obsahu dopĺňaného
ustanovenia. Jeho zmyslom je, že
zmluva medzi prijímateľom a
užívateľom sa nebude vôbec uzatvárať,
pretože sa nahradí iným právnym
vzťahom medzi uvedenými subjektmi.
Zmyslom druhej vety je v plnej miere
ČA
zachovať princíp transparentnosti tým,
že zverejnenie zmluvy v CRZ sa pre
prípad, ak sa zmluva nebude uzatvárať,
nahradí právnym úkonom, ktorý bude
potrebné zverejniť spôsobom
uvedeným v zákone. Ak by to nebolo
možné, postupuje sa podľa tretej vety,
pretože tam uvedený obsah
zverejňovaných informácií je kľúčový
z hľadiska už spomínaného zachovania
transparentnosti pri poskytovaní
príspevku z EŠIF.

Nad rámec návrhu zákona
V § 58 ods. 1 žiadame vypustiť slová "a § 17 ods. 4 písm. a)",
teda žiadame umožniť zmenu vyzvania národných projektov vo
vzťahu k doplneniu partnera v rámci národných projektov.
Odôvodnenie: Implementačná prax vo vzťahu k podmienke
poskytnutia príspevku definovanej v § 17 ods. 4 písm. a) v čase
MŠVVaŠSR krízovej situácie ukázala, že v rámci aktuálne implementovaných
národných projektov by bolo potrebné na účely riešenia krízovej
situácie, resp. zmiernenia jej dopadov, doplniť do národných
projektov odborníkov z príslušnej oblasti ako partnerov.
Doplnenie týchto partnerov by malo pozitívny vplyv na riešenie
dopadov krízy. Túto pripomienku považuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za zásadnú.
k Čl. I bodu 13
Žiadame vypustiť novelizačný bod 13. Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa nestotožňuje s
tvrdeniami uvedenými v dôvodovej správe k návrhu zákona,
podľa ktorých účinná právna úprava obsiahnutá v tomto
ustanovení spôsobuje v aplikačnej praxi dodatočné časové straty
MŠVVaŠSR alebo nároky na personálne zabezpečenie a organizačné
zabezpečenie preskúmania mimo odvolacieho konania. Práve
vypustenie príslušného ustanovenia by znamenalo v aplikačnej
praxi nadmernú administratívnu záťaž štatutárneho orgánu
poskytovateľa a osobitnej komisie podľa § 23 ods. 6 zákona. Túto
pripomienku považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky za zásadnú.

Z

Z

A

Upravené inak pri zachovaní cieľa
výslednej právnej úpravy. Dôvodom je
potreba konzistentnej úpravy v
porovnaní so zmenou výzvy tak, aby
nebolo možné zužovať oprávnenosť
partnera, čím nebude rozširovanie
oprávnenosti partnera dotknuté
vzhľadom na celkovú voľnosť pri
úprave podmienok poskytnutia
príspevku v rámci vyzvania podľa § 58
zákona.

N

Ustanovenie § 22 ods. 7 písm. a) bolo
upravené tak, že odvolanie nebude
prípustné voči rozhodnutiu o zastavení
konania v prípade späťvzatia žiadosti,
v prípade ak žiadateľ zomrel, bol
vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol
bez právneho nástupcu, alebo ak tak
ustanoví zákon. Spôsob, akým bolo
ustanovenie upravené je zo strany
MŠVVŠ SR akceptovateľný, tzn.
rozpor bol na rozporovom konaní dňa
9.12.2020 odstránený.

MVSR

čl. I bodu 11
K bodu 11: Vzhľadom na vyššie uvedenú pripomienku
navrhujeme bod 11. návrhu vypustiť.

O

N

MVSR

čl. I bodu 13
K bodu 13: Navrhujeme nasledovné znenie novelizačného bodu
13: „V § 22 ods. 7 písm. a) znie: „a) rozhodnutiu o zastavení
konania podľa § 20 ods. 1 písm. a) a b),“.“ Odôvodnenie:
Z povahy dôvodov zastavenia konania podľa § 20 ods. 1 písm. a)
a b) vyplýva, že je nelogické, aby bolo proti takýmto
rozhodnutiam prípustné odvolanie. Obdobná úprava je obsiahnutá
aj v Správnom poriadku.

O

A

MVSR

čl. I bodu 19
K bodu 19: Navrhujeme pred slová „41 ods. 11“ vložiť označenie
„§“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.

O

A

MVSR

čl. I bodu 20
K bodu 20: V § 37 ods. 3 a 4 navrhujeme špecifikovať okruh
trestných činov, priestupkov a správnych deliktov, pri ktorých sa
bude uplatňovať predmetné ustanovenie a súčasne nahradiť slovo
„bezodkladne“ určenou lehotou napríklad „do piatich pracovných
dní od zistenia nezrovnalosti“. Odôvodnenie: Predpokladáme, že
predkladateľ má v záujme monitorovať práve konanie osôb, ktoré
by mohlo mať negatívny vplyv na realizáciu projektov a čerpanie
finančných zdrojov z Európskej únie. Návrh by mal preto
taxatívne vymedziť danú činnosť, nakoľko napríklad spáchanie
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na
konanie podľa navrhovaného zákona vplyv mať nebude. Termín

O

Neakceptované z rovnakých dôvodov
ako k pripomienke k bodu 10

Pojem „bezodkladne“ bol z návrhu
vypustený. Špecifikáciu trestných
ČA činov alebo priestupkov nepovažujeme
za vhodnú ani potrebnú pre účely
predmetného procesu.

„bezodkladne“ je nedostatočný a príliš vágny vzhľadom na kroky,
ktoré majú byť zrealizované.

MVSR

čl. I bodu 23
K bodu 23: V § 37 ods. 8 navrhujeme definovať pojem „prípad
hodný osobitného zreteľa“. V § 37 ods. 8 zároveň navrhujeme
špecifikovať okruh trestných činov, priestupkov a správnych
deliktov, pri ktorých sa bude uplatňovať predmetné ustanovenie.
Odôvodnenie: Predmetné ustanovenie zavádza možnosť
subjektívneho posudzovania veci a hodnotenia, či niečo je alebo
nie je „hodné osobitného zreteľa“. Takéto posúdenie sa z hľadiska
znenia javí ako nekontrolovateľné a následne nepostihnuteľné
porušenie tohto návrhu zákona. Napríklad v prípadoch, keď je
„vis maior“ všeobecne známy a používaný pojem, vždy sa bližšie
špecifikuje a uvádza odkaz na konkrétny predpis, kde je pojem
presne definovaný, respektíve sa uvádza jeho presný rozsah (čo
pod daný pojem spadá a čo nie). V súvislosti s požiadavkou
bližšej špecifikácie trestných činov, priestupkov a iných
správnych deliktov sa domnievame, že predkladateľ má v záujme
monitorovať práve konanie osôb, ktoré by mohlo mať negatívny
vplyv na realizáciu projektov a čerpanie finančných zdrojov z
Európskej únie. Návrh by mal preto taxatívne vymedziť danú
činnosť, nakoľko napríklad spáchanie priestupku proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na konanie podľa
navrhovaného zákona vplyv mať nebude. Termín „bezodkladne“
je nedostatočný a príliš vágny vzhľadom na kroky, ktoré majú byť
zrealizované.

O

N

Pojem „prípady hodné osobitného
zreteľa“ sa do zákona nezavádza, už je
v aktuálnom znení § 37 ods. 8.
Novelizačný bod upravuje iné
ustanovenia odseku. Zároveň sa tento
pojem používa aj v iných právnych
predpisoch (napr. zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite) a
doteraz predkladateľ zákona neeviduje
žiadne výkladové problémy spojené s
týmto pojmom.

MVSR

čl. I bodu 31
K bodu 31: V § 57 okrem navrhovaného vypustenia ods. 1 až 6
a ods. 8 odporúčame vypustiť aj ods. 7. Odôvodnenie: Máme za
to, že úprava obsiahnutá v § 57 bude po novelizácii v súvislosti
s novelizačným bodom 8 plne pokrytá v § 19 ods. 7 až 9 zákona
o príspevku z EŠIF, a preto ju považujeme za nadbytočnú.

MVSR

čl. 10 bodu 10
K Čl. I K bodu 10: Navrhujeme ponechať v zákone o príspevku
z EŠIF súčasné znenie § 20 ods. 1 písm. d). Odôvodnenie:
Navrhovaná právna úprava „poskytovateľ môže zastaviť konanie
o žiadosti“ bez toho, aby mala táto avizovaná možnosť
poskytovateľa určité zákonom stanovené rámce, dostáva do
právnej neistoty tak poskytovateľa pri vydávaní rozhodnutí o
zastavení konania, ak žiadateľ v stanovenej lehote neodstránil
pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti (napr. z
hľadiska toho, či vôbec a koľkokrát má v danej veci žiadateľa
požiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie jeho žiadosti tak, aby

O

O

N

Úprava uvedená v § 57 ods. 7 zákona
rozhodne nie je nadbytočná. Vyjadruje
sa v nej zásadný rozdiel medzi
spôsobom overovania podmienok
poskytnutia príspevku (ďalej ako
„PPP“) v čase krízovej situácie a v
bežnom konaní (mimo krízovej
situácie). Rozdiel je v tom, že kým v
krízovej situácii sa overujú PPP
priebežne, teda bez potreby ich
overenia k vydaniu rozhodnutia (ako v
bežnom správnom konaní), mimo
krízovej situácie je podľa § 19 ods. 8
potrebné PPP overiť ku vydaniu
rozhodnutia, teda so zohľadnením
konkrétneho časového momentu.

N

Navrhované znenie je bežnou praxou v
správnych konaniach vedených podľa
správneho poriadku a nespôsobuje tam
žiadne osobitné problémy. Bolo
odskúšané aj v implementačnej praxi
na základe zák. č. 128/2020 Z. z. pre
oblasť EŠIF bez toho, aby vznikali
zásadné problémy. Naopak, rozväzuje
ruky poskytovateľom v konaní o
ŽoNFP tak, aby mohli abstrahovať od
formalistického prístupu a zamerať

postupoval v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF), ako aj
žiadateľa, ktorý môže na základe navrhovaného znenia § 20 ods.
2 zákona o príspevku z EŠIF v rámci podaného odvolania napr.
namietať, že v prípade, ak aj na základe doplnenej žiadosti o NFP
pretrvávali u poskytovateľa pochybnosti o pravdivosti alebo
úplnosti žiadosti, mohol ho tento opakovane požiadať
o doplnenie, resp. vysvetlenie jeho žiadosti. Máme za to, že na
základe navrhovanej právnej úpravy dôjde: - k zvyšovaniu
administratívnej záťaže poskytovateľov a žiadateľov, - k
zbytočnému predĺženiu procesu konania o žiadosti o NFP, - k
zvýšeniu počtu odvolacích konaní (aj vzhľadom ku koncu
programového obdobia 2014-2020, kedy môže byť odvolacie
konanie poslednou možnosťou pre žiadateľa), ktorým sa bude
musieť poskytovateľ, resp. jeho administratívne kapacity
venovať, nepriamym dôsledkom čoho môže byť spomalenie
procesov konania o ďalších žiadostiach o NFP, - k zvýšeniu
nárokov na poskytovateľa venovať dôraz na zabezpečenie
dodržiavania princípov transparentnosti a nediskriminácie
žiadateľov pri poskytovaní príspevku.

svoje pôsobenie viac na výber
kvalitných ŽoNFP, čo je zásadná
požiadavka adresovaná zo strany
Dvora audítorov. Navrhovaná úprava
je síce náročnejšia na nastavenie
správnej praxe poskytovateľa, ale vo
výsledku je benefity uvedené vyššie
prevažujú možné riziká. Je možné
súhlasiť so záverom pripomienky o
zvýšení nárokov na zabezpečovanie
princípov konania, či už ide o princípy
podľa § 2 zákona alebo samotné
princípy správneho konania. Tieto
nároky sú však spôsobilé výrazne
prispieť k cieľu vyjadrenému vyššie,
aby bolo v konaní poskytovateľa čo
najviac abstrahované od
formalistického princípu a
poskytovateľ mal vytvorený dostatočný
priestor pre posúdenie obsahu podanej
žiadosti, čo je osobitne dôležité v čase,
kedy je k dispozícii dostatok
finančných prostriedkov na vyčerpanie.
Pokiaľ ide o praktické nastavenia v
konaní o žiadosti, možno poukázať na
to, že je vecou poskytovateľa, ako
nastaví ním samým vedené procesy
správneho konania (konania o žiadosti)

tak, aby boli zachované aj spomínané
princípy, konkrétne povinnosť
postupovať tak, aby v rozhodovaní o
skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely. Poskytovateľ sám je strojcom
v pripomienke uvádzanej právnej
istoty, pretože on sám je správnym
orgánom (teda „pánom“ ním vedeného
konania) a on sám je povinný konať
konzistentne, preto sa nemôže
dovolávať toho, aby mu bola daná
právna istota zvonku.
MVSR

doložke zlučiteľnosti
K doložke zlučiteľnosti: V doložke zlučiteľnosti je potrebné
v nadpise uviesť správny názov zákona.

O

A

MVSR

predkladacej správe
K predkladacej správe: Slová: „od 1. marca 2020“ odporúčame
nahradiť slovami: „od 1. marca 2021“.

O

A

O

A

Dôvodová správa, osobitná časť, čl. I. bod 1
"Z dôvodu vysporiadania záväzku SR voči všeobecnému rozpočtu
EÚ z týchto nezrovnalostí sa finančné vysporiadanie
MŽPSR nezrovnalosti na národnej úrovni uskutoční na základe
rozhodnutia ministra financií viazaním rozpočtových prostriedkov
v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu

Novelizačný bod bude z návrhu
vypustený.

v rozpočte kapitoly, ktorú tvorí rozpočet ministerstva ako
subjektu, ktorý pôvodne poskytol finančné prostriedky dlžníkovi
v rámci implementácie programu/projektu." Dovoľujeme si
požiadať o vyjadrenie, či vyššie uvedené rozhodnutie ministra
financií bude preskúmateľné súdom. Zároveň poukazujeme na to,
že návrh zákona (čl. 1 bod 1) spôsob finančného vysporiadania
nezrovnalosti na národnej úrovni priamo neupravuje. Považujeme
za účelné, aby bol uvedený spôsob upravený nielen v dôvodovej
správe, ale vyplýval priamo zo znenia zákona, resp. bol zahrnutý
do paragrafového znenia.
Vlastný materiál, bod 22
Máme za to, že odsek 8 z pôvodného znenia zákona sa
nevypúšťa. Ostáva zachovaný rovnako ako bol pôvodne, len sa
MŽPSR
presunul na ods. 7, viď. konsolidované znenie. Vypúšťa sa odsek
9 z pôvodného znenia zákona. Odporúčame urobiť vhodné úpravy
v návrhu novely zákona.
Vlastný materiál, bod 26
Navrhovanú úpravu nepovažujeme za účelnú. Správny orgán sa v
správnom konaní vedenom na základe § 41 ods. 5 zákona
spravuje ustanoveniami správneho poriadku, ktorý mu ukladá
lehotu na vydanie rozhodnutia, ale tá sa odvíja od začatia
MŽPSR správneho konania. V praxi sa stáva, že podnet je síce správnemu
orgánu doručený, ale dokumentácia, ktorá má byť podkladom pre
vydanie rozhodnutia v správnom konaní nie je kompletná a
absentujú v nej také podklady, ktoré sú rozhodujúce pre
posúdenie skutkového stavu. Z navrhovanej 6-mesačnej lehoty,
tak na rozhodnutie v praxi môže správnemu orgánu po dlhom

O

O

N

Konštatovanie v pripomienke
neprihliada na úpravy a zmeny v
novelizačnom bode 21, v ktorom bol
vypustený odsek 6 a už touto zmenou
sa označenie pôvodného odseku 8
upravilo ako odsek 7.

A

Znenie bude upravené v zmysle
pripomienky, tzn. 6-mesačná lehota
bude stanovená pre začatie správneho
konania.

dokladaní a kompletizácii podkladov zo strany organizačnej
zložky RO/SO zabezpečujúcej implementáciu, zostať na samotné
vydanie rozhodnutie len zlomok času. Je tiež potrebné odlíšiť
začiatok správneho konania od vydania rozhodnutia. Vydaniu
rozhodnutia predchádzajú viaceré úkony ako zabezpečovanie
podkladov, fáza dokazovania, vyhodnocovanie dôkazov atď. Z
aplikačnej praxe je zrejmé, že vydanie rozhodnutia v navrhovanej
lehote 6 mesiacov vzhľadom na celý proces posudzovania danej
veci nemusí byť z objektívnych dôvodov splniteľné. Preto
navrhujeme zváženie zavedenia 6 mesačnej lehoty na vydanie
rozhodnutia a prikláňame sa k zavedeniu tejto lehoty pre začatie
správneho konania v zmysle, aby správny orgán bol povinný
začať konanie vo veci vrátenia sumy uvedenej v žiadosti o
vrátenie (podľa § 41 ods. 1 alebo 4 zákona) do 6 mesiacov od
doručenia podkladov a kompletnej dokumentácie potrebnej na
začatie konania. Pokiaľ správny orgán začne konanie vo veci, je
povinný realizovať ďalšie úkony podľa správneho poriadku a je
viazaný lehotami na vydanie rozhodnutia vo veci podľa
ustanovení správneho poriadku.
Vlastný materiál, body 28 a 29
Nesúhlasíme s rozšírením zoznamu informácií, ktoré je
poskytovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle do 60
MŽPSR pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v
konaní o žiadosti pre každú výzvu o nové informácie, a to
konkrétne o meno, priezvisko a titul fyzickej osoby alebo
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá sa podieľala
na vypracovaní konkrétneho projektu. Máme za to, že uvedená

O

N

Navrhovanými ustanoveniami sa cieli
na jeden zo základných účelov 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

povinnosť administratívne zaťaží poskytovateľov (potreba
vypracovania usmernení k výzvam, kde sa táto povinnosť pre
žiadateľov zakotví, zisťovanie a nahadzovanie týchto informácií
na stránku) bez akéhokoľvek reálneho príspevku k zvýšeniu
transparentnosti. Poskytovatelia uvedené poskytnuté údaje
nebudú môcť overovať a tým pádom je možné sa len spoľahnúť
na informácie poskytnuté od žiadateľov. Zároveň upozorňujeme
na to, že v súčasnosti už máme vyhlásené výzvy a ŽoNFP v
konaniach, ktoré nedisponujú uvedenými informáciami. Kým sa
táto povinnosť zavedie a poskytovatelia budú disponovať
takýmito informáciami, môže ubehnúť minimálne obdobie pol
roka. Z uvedených dôvodov preto návrh v tejto fáze
programového obdobia nepovažujeme za účelný.

MŽPSR § 33 ods. 3

Programovým vyhlásením vlády SR.
Pri zverejnení údajov sa vychádza z
informácií, ktoré v žiadosti uvedie
žiadateľ (bude rozšírený vzor
formuláru žiadosti), pričom za
štandardných okolností bude táto
informácia uvádzaná vopred, t.j. pred
tým, ako bude zrejmé, či bude žiadosť
schválená alebo neschválená. V
prechodnom období bude v rámci
metodickej podpory CKO bližšie
uvedené, akým spôsobom má
poskytovateľ postupovať pri získavaní
tejto informácie, keďže nie je uvedená
v aktuálne predložených žiadostiach.
Verifikácia údajov sa nepredpokladá,
pretože sa vychádza z toho, čo je
uvedené v žiadosti, resp. zistené iným
spôsobom (počas prechodného
obdobia), pričom sa vychádza zo
zodpovednosti štatutárneho orgánu
žiadateľa za pravdivosť takto
poskytnutých údajov. Ostatné v
pripomienke vyjadrené obavy majú
technický charakter, ktorý nebude
nijako zložité prekonať.
O

N

Pripomienka smeruje k ustanoveniu,

V § 33 ods. 3 návrhu zákona je stanovené: "Prijímateľ, ktorý
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov
tretích krajín podľa osobitného predpisu, je povinný vrátiť
príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich
dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za
porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia." Odporúčame
vypustiť uvedenú povinnosť. Máme za to, že táto povinnosť má
byť vyšpecifikovaná v konkrétnych PPP v rámci jednotlivých
výziev. Zároveň stále vzniká otázka, či je nevyhnutné danú PPP
aplikovať pri všetkých výzvach EŠIF. Domnievame sa, že pri
niektorých výzvach a typoch prijímateľov by sa daná PPP
nemusela aplikovať.
§ 37
V § 37 návrhu zákona navrhujeme nahradiť pojem „Informačného
monitorovacieho systému“ novým pojmom „IT Monitorovacím
systémom 2014+“ alebo uviesť vo všeobecnosti „informačného
monitorovacieho systému“ z dôvodu, že Nariadenie Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 v čl. 125 ods. 2 písm. d)
MŽPSR stanovuje zriadiť systém na zaznamenávanie a uchovávanie
údajov v elektronickej podobe o každej operácii, ktoré sú
potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie,
overovanie a audit, vrátane podľa potreby aj údajov o
jednotlivých účastníkoch operácií. Túto úlohu v podmienkach
Slovenskej republiky plní ITMS2014+, nie IMS – Informačný
monitorovací systém (IMS využíva ONÚ OLAF), spolu s ďalšími
informačnými systémami ako napr. ISUF, CEDIS a pod. Detto

ktoré nie je predmetom návrhu novely.
Okrem toho, ustanovenie § 33 ods. 3
transponuje smernicu EÚ do právneho
poriadku SR, tzn. nie je postačujúce,
aby toto ustanovenie obsahovala len
výzva.

O

A

Znenie bude upravené na „informačný
monitorovací systém“.

ITMS2014+ využíva OA, CO, spolupracujúce orgány (napr.
ÚVA) a pod.

§ 56 ods. 3
V § 56 ods. 3 je uvedené: "Zmeškanie lehoty podľa § 17 ods. 6
tretej vety, § 18 ods. 5, § 19 ods. 5 a 11, § 21 ods. 3, § 22 ods. 2
až 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 7 a § 26 ods. 6, ku ktorému došlo od
MŽPSR 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa
odpúšťa, ak k vykonaniu zmeškaného úkonu dôjde do jedného
mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto zákona." Máme za to, že
uvedené ustanovenie už je potrebné zo zákona vypustiť, keďže sa
vzťahovalo na predchádzajúcu novelu zákona.

§ 59
V § 59 je riešená hromadná zmena zmlúv v období krízovej
situácie. Odporúčame takýto inštitút zaviesť aj mimo obdobia
krízovej situácie, a to najmä v súvislosti so zmenami v riadiacich
dokumentoch - zmena systému finančného riadenia EŠIF, kedy je
MŽPSR
potrebné upraviť všetky zmluvy o poskytnutí NFP (napr. úprava
spôsobu financovania - doplnenie zálohových platieb pre určité
typy žiadateľov alebo zmena lehoty na zúčtovanie poskytnutého
predfinancovania z 3 dní na 5 dní a pod.). Uvedené výrazne zníži
administratívnu záťaž na strane poskytovateľov.

O

O

N

Na takúto úpravu nie je daný dôvod. Z
hľadiska právnej istoty je vhodné, aby
napríklad pre prípad sporu bolo
uvedené ustanovenie v zákone stále
prítomné, i keď je z hľadiska času a
jeho aktívnej uplatniteľnosti už
„skonzumované“. Nachádza sa v
osobitnej časti k úprave tzv. krízovej
situácie, a preto tam má svoje stále
miesto ako jedno pôvodne prijatých
zásadných opatrení pre krízovú
situáciu.

N

Nakoľko sa v praxi ešte hromadná
zmena zmluvy nezaviedla v plnom
rozsahu, a teda zatiaľ nie je sú známe
jej dopady a prípadne naplnenie resp.
vyvrátenie rizík spojených s takýmto
spôsobom zmeny zmluvy o poskytnutí
NFP (napr. vo vzťahu k princípu
transparentnosti), pričom mnoho
poskytovateľov má k takejto zmene
skôr opatrný postoj, nie sú aktuálne
vytvorené podmienky na
zovšeobecnenie takéhoto osobitného
režimu zmeny zmluvy. Uvedená

pripomienka však tvorí cenný poznatok
smerom do budúcnosti
Všeobecne
V súvislosti so snahou zjednodušenia, zrýchlenia a zefektívnenia
čerpania eurofondov nad rámec uvedeného požadujeme touto
navrhovanou novelou zmeniť, resp. upraviť aj zákon č. 539/2008
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (§ 7 ods. 6, § 8 ods. 6)
Navrhujeme vypustiť § 7 ods. 6 ako aj § 8 ods. 6, resp. upraviť
tieto ustanovenia podľa skutočných požiadaviek a účelnosti a
cieľov jednotlivých operačných programov. § 7 ods. 6:
Schválenie programu rozvoja vyššieho územného celku a
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného
celku je podmienkou na predloženie žiadosti vyššieho územného
celku o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových
MŽPSR zdrojov podľa § 4 ods. 2. § 8 ods. 6: Schválenie programu rozvoja
obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej
spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) je podmienkou na
predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
Odôvodnenie: Uvedená zákonná požiadavka obsiahnutá v § 7
ods. 6 ako aj v § 8 ods. 6, ktorá je podmienkou k predloženiu
žiadosti aj z doplnkových zdrojov (a teda aj zo zdrojov EÚ)
častokrát nenadväzuje na hodnotiace a výberové kritériá, ktoré sú
v rámci nastavenia Operačného programu relevantné. V
nadväznosti na túto zákonnú požiadavku, je samotné uznesenie
(zastupiteľstva obce/VÚC) o schválení týchto dokumentov v
súčasnosti povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného

O
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Pri predkladaní návrhu zákona nebolo
úmyslom predkladateľa otvárať zákon
č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja. Pripomienka je
svojim obsahom nad rámec návrhu a
preto bude potrebné túto požiadavku
riešiť na odbornej úrovni v spolupráci s
relevantnými útvarmi Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR.

finančného príspevku a uvedená zákonná požiadavka v § 7 ods. 6
ako aj v § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z.z. je stanovená ako
podmienka poskytnutia príspevku. V prípadoch, kedy
hodnotiace/výberové kritériá pre operačný program nemajú
stanovené posudzovanie týchto dokumentov, považujeme
dokladanie týchto uznesení za zbytočné a nerelevantné k
posudzovaniu splnenia stanovených kritérií v nadväznosti na
kvalitu, vhodnosť a nevyhnutnosť realizácie predložených
projektov (min. z hľadiska Operačného program Kvalita
životného prostredia). Už len samotný fakt, že v prípade
investičných projektov, v rámci ktorých je povinnou prílohou
žiadosti o NFP platné stavebné povolenie, resp. iný povoľujúci
dokument realizovať stavbu na území danej obce v súlade s
platnou legislatívou, je bezpredmetné posudzovať prílohu uznesenie o schválení územného plánu, príp. jeho doplnky a
zmeny, ak príslušný stavebný úrad na danú stavbu vydal platné
stavebné povolenie, ktoré oprávňuje žiadateľa realizovať stavbu
na danom území (podľa platnej legislatívy príslušný stavebný
úrad musí zohľadňovať pri umiestňovaní a povoľovaní stavby aj
aspekt súladu navrhovanej stavby s existenciou
schváleného/neschváleného územného plánu, jeho zmien a na
základe aj tohto posúdenia (ako aj iných aspektov) vydá ako
príslušný zákonný orgán stavebné povolenie (resp. iné
rozhodnutie podľa platnej legislatívy – napr. Územné
rozhodnutie). V danom prípade stavebné povolenie predkladá
žiadateľ ako jednu z povinných príloh žiadosti o NFP. V prípade,
ak žiadateľ (obec) ako súčasť žiadosti o NFP nepredloží tieto
uznesenia, ktoré musia byť prijaté pred predložením žiadosti o

NFP, resp. ak ich aj predloží, avšak uznesenie je schválené po
predložení žiadosti o NFP, je diskvalifikovaný z možnosti čerpať
eurofondy (z OP KŽP). Je dôležité uviesť, že riadiaci orgán
nevykonáva samotné posudzovanie týchto dvoch uznesení, resp.
obsah predmetných dokumentov, ktoré boli uzneseniami
schválené – t.j. riadiaci orgán neskúma, či dané uznesenie a obsah
daných dokumentov je kompatibilný, resp. súladný napr. so
stavebným povolením (či naozaj v danom územnom pláne je
určená výstavba a pre aké stavby a pod.), resp. či v rámci
schváleného programu rozvoja obce sú zahrnuté aj také aktivity,
ktoré sú predmetnom žiadosti o NFP. Ak aj tieto aktivity v
programe rozvoja obce nie sú (napr. vybudovanie kompostárne v
danej obci nie je zahrnuté v programe rozvoje obce), máme za to,
že realizácia takejto žiadosti o NFP, ktorej predmetom je
vybudovanie obecnej kompostárne, je významne prospešnou
aktivitou na ochranu životného prostredia a skutočnosť, že táto
aktivita nebola v čase vypracovania/schválenia programu rozvoja
obce do tohto programu rozvoja obce zahrnutá, nemá byť
prekážkou k podpore financovania takýchto projektov. Z tohto
dôvodu účelnosť dokladania týchto uznesení ako povinných
príloh k žiadosti o NFP so stanovením, že uvedené predloženie
uznesení ako nevyhnutná súčasť žiadosti o NFP predstavuje
podmienku poskytnutia príspevku, nepovažujeme za vecnú a
dôvodnú v nadväznosti na posudzovanie kvality projektov,
ktorých realizácia významnou mierou prispieva k ochrane
životného prostredia. Dôležitosť dokladania tejto prílohy žiadosti
o NFP bez následného posudzovania predmetnej prílohy v
schvaľovacom procese (v nadväznosti na schválené hodnotiace a

výberové kritériá), nie je významná a je len formálnou prílohou.
Cieľom navrhovanej úpravy/zmeny legislatívy je, aby pre
splnenie podmienok na čerpanie eurofondov boli stanovené len
také nevyhnutné prílohy, ktorých posudzovanie je
potrebné/nevyhnutné k vyhodnoteniu naplnenia cieľov projektu v
súlade s cieľmi operačného programu, vhodnosti, účelnosti a
prospešnosti realizovať daný projekt v danom území s cieľom
prispieť k ochrane životného prostredia na území SR.
Vlastný materiál, bod 3
V ust. § 16a ods. 2 návrhu zákona sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo v dokumente, ktorý stanovuje podmienky
poskytnutia príspevku“. Uvedené znenie odporúčame
preformulovať, keďže z dôvodovej správy vyplýva, že touto
úpravou sa umožňuje v rámci už implementovaných projektov
nahradiť pôvodnú metodiku zjednodušeného vykazovania
výdavkov uplatnenú v dotknutých projektoch novou metodikou
MŽPSR zjednodušeného vykazovania výdavkov. Podmienky poskytnutia
príspevku sa však stanovujú vo výzve a v dokumentoch výzvy
(napr. Príručka pre žiadateľa, Osobitné podmienky oprávnenosti
výdavkov). V procese implementácie sa stanovujú konkrétne
podmienky oprávnenosti výdavkov napr. v dokumente Príručka
pre prijímateľa. Odporúčame nahradiť uvedené znením: "alebo v
dokumente, ktorým sa stanovuje oprávnenosť výdavkov projektu
v procese implementácie". Uvedené znenie považujeme za
jednoznačnejšie pre subjekty implementujúce EŠIF.

O

MŽPSR Vlastný materiál, bod 4
V ust. § 17 ods. 6 návrhu zákona je uvedené, že "Poskytovateľ

O

Z dôvodu, že v zákone nie je
vymedzený iný dokument stanovujúci
podmienky poskytnutia príspevku t.j. aj
podmienky oprávnenosti výdavkov
okrem výzvy a zmluvy, bolo znenie
upravené nasledovne: Pôvodné znenie
textu „alebo v dokumente, ktorý
ČA
stanovuje podmienky poskytnutia
príspevku.“ bolo nahradené
nasledovne: „, v zmluve podľa § 16
ods. 1 alebo v rozhodnutí podľa § 16
ods. 2“. Súčasne je doplnená pozn. pod
čiarou s odkazom na odsek 6 článku 67
všeobecného nariadenia.

N

I keď sa obsah pripomienky javí ako
veľmi praktický, vzhľadom na

môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania
prvého rozhodnutia o žiadosti, ak nie je v odseku 8 uvedené inak.
Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti, ak
nie je v odseku 8 uvedené inak, zmeniť do vydania prvého
rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy
s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové
obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým
obdobiam považuje za nezmenenú." V súvislosti s uvedeným
odporúčame zvážiť zadefinovanie uvedeného ustanovenia len na
rozhodnutia o schválení, rozhodnutia o neschválení projektov a
rozhodnutia o zastavení konania, ak sú pochybnosti o pravdivosti
alebo úplnosti žiadosti. Výnimku by v takom prípade
predstavovali rozhodnutia o zastavení konania. Dôvodom je že
poskytovateľ priebežne hneď od predloženia ŽoNFP rozhoduje o
zastavení konania a to z dôvodu napr. späťvzatia ŽoNFP,
nepredloženia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme. Tým pádom
je toto ustanovenie častokrát nepoužiteľné.

špecifiká konania o žiadosti mu
nemožno vyhovieť z dôvodu jeho
vysokej rizikovosti s poukazom na
nutnosť zachovania všetkých práv
všetkým žiadateľom rovnako. Bližšie
odôvodnenie: Akceptovanie
pripomienky by v zásade znamenalo,
že určitá skupina žiadateľov (tých,
ktorým bolo zastavené konanie
napríklad pre pochybenia pri
doručovaní žiadosti) má pre svoje
konanie stanovené iné podmienky, ako
zvyšná skupina žiadateľov, pretože aj
po zastavení konania pre prvú skupinu
by bolo možné meniť výzvu. Tento
problém by sa znásobil v prípade, ak
by bolo konanie pre túto prvú skupinu
žiadateľov zastavené nezákonne, a teda
by bolo potrebné na základe opravného
prostriedku konať o žiadosti opäť – ako
by sa zabezpečilo, že žiadateľ z prvej
skupiny nebude na svojich právach
ukrátený tým, že sa koná podľa
zmenených pravidiel, hoci jeho žiadosť
na to nereaguje, resp. by sa v tomto
prípade malo konať podľa pôvodných
pravidiel pred zmenou výzvy? Vznikal
by buď zbytočný chaos, alebo by

hrozilo riziko porušenia princípov
konania. Preto je potrebné zotrvať na
aktuálnej úprave tak, ako je navrhnutá,
pretože táto zabezpečí, aby sa pre celú
skupinu žiadateľov v rámci danej
uzavretej výzvy resp. v rámci daného
hodnotiaceho kola otvorenej výzvy
konalo za rovnakých podmienok. Je
vecou poskytovateľa, aby prípadne
nastavil svoje konanie pri vydávaní
rozhodnutia v konaní o žiadosti tak,
aby zohľadnil aj tie skutočnosti, ktoré
boli dôvodom pre vyjadrenie
pripomienky.
Vlastný materiál, bod 8
V ust. § 19 ods. 7 návrhu zákona navrhujeme vložiť za
navrhovaný text nasledovné: „Poskytovateľ koná o žiadosti podľa
podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve platných k
časovému okamihu určeným poskytovateľom vo výzve.“
MŽPSR Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie navrhujeme upraviť
vzhľadom na právnu istotu o určenom čase overovania
podmienok poskytnutia príspevku, pričom tento časový okamih si
stanoví riadiaci orgán podľa vlastných potrieb aj s ohľadom na
charakter a účel podmienok poskytnutia príspevku v rámci každej
výzvy.
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Vzhľadom na iniciálne nastavenia
konania podľa § 19 zákona a tomu
zodpovedajúci postoj orgánu auditu,
nie je v tomto programovom období
reálne očakávať presadenie tak
zásadných zmien, aké sa navrhujú v
pripomienke mimo konanie v krízovej
situácii, kde uvedené v zásade platí
podľa § 57 ods. 7 (i keď to nie je
vyjadrené tak priamočiaro ako v
pripomienke). Uvedený prístup bude
pre bežné konanie zohľadnený pri
nastavovaní konania pre PO 2021-

2027.
Vlastný materiál, bod 13
V ust. § 22 ods. 7 návrhu zákona navrhujeme ponechať písm. a) s
tým, že sa určí, že pri rozhodnutí o zastavení konania nie je
odvolanie prípustné len pre rozhodnutie o zastavení konania
vydaného podľa § 20 ods. 1 písm. a), t. j. z dôvodu, že žiadateľ
vzal späť žiadosť o NFP pred vydaním rozhodnutia. Uvedené
navrhujeme z dôvodu zabránenia možných ďalších
administratívnych podaní v prípadoch, keď sa žiadateľ rozhodol
MŽPSR
vziať žiadosť späť a poskytovateľ rozhodol o zastavení konania
na základe vôle žiadateľa, a tým nezasahuje do hmotných práv
žiadateľa. Rozhodnutie o zastavenie konania je v tomto prípade
procesným úkonom zo strany poskytovateľa (bez možného
porušenia hmotného práva). Vzhľadom na uvedené navrhujeme
upraviť ust. § 22 ods. 7 písm. a) návrhu zákona nasledovne:
„Odvolanie nie je prípustné proti a) rozhodnutiu o zastavení
konania vydaného podľa § 20 ods. 1 písm. a)“.

Vlastný materiál, bod 20
V ust. § 37 odseky 3 až 4 návrhu zákona chýba informácia, či a
akým spôsobom sú dotknuté subjekty a prijímateľ informovaní o
MŽPSR vzniku nezrovnalosti, resp. jej aktualizácii. Bude nezrovnalosť
predkladaná týmto subjektom prostredníctvom informačného
monitorovacieho systému? Akým spôsobom? Uvedené musí byť
jasne zadefinované.
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Upravené inak na základe pripomienok
iných poskytovateľov, cieľ sledovaný
pripomienkou je naplnený.

Vzhľadom k tomu, že informačný
monitorovací systém je jedným z
hlavných komunikačných kanálov s
prijímateľmi, na takúto formu
ČA komunikácie odkazuje aj zmluva o
nenávratnom finančnom príspevku,
predkladateľ považuje znenie za
dostatočne jednoznačné. Predmetná
skutočnosť však bude pre zvýšenie
jednoznačnosti doplnená do dôvodovej

správy.
Vlastný materiál, bod 21
Z pôvodného znenia zákona o EŠIF sa vypúšťa aj odsek 5
MŽPSR
týkajúci sa platobnej jednotky, okrem odseku 6 týkajúceho sa
orgánu auditu. Fakticky sa však tieto odseku zlučujú do odseku 4.
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NBS

v čl. I
1. V čl. I bode 3 v úvodnej vete je potrebné slová „odsek 2“
nahradiť slovami „ods. 2“. 2. V čl. I bode 6 je potrebné úvodnú
vetu upraviť takto: „V § 17 odsek 9 znie:“ Táto pripomienka sa
primerane vzťahuje na čl. I bod 18. 3. V čl. I bode 13 v úvodnej
vete je potrebné slová „písm. a)“ nahradiť slovami „písmeno a)“
4. V čl. I bode 15 v úvodnej vete je potrebné slová „ods. 1“
nahradiť slovami „odsek 1“. 5. V čl. I bode 19 je potrebné slová
„41 ods. 11“ nahradiť slovami „v § 41 ods. 11“. 6. V čl. I bode 28
v úvodnej vete je potrebné slová „odsek 1 sa" nahradiť slovami
„sa odsek 1". Táto pripomienka sa primerane vzťahuje na čl. I
bod 29.
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ŠÚSR
ÚVSR

K čl. I bodu 2
Odporúčame v § 10 ods. 2 písm. g) slovo „vykonávané“ nahradiť
slovom „vykonávaných“; ide o jazykovú pripomienku.
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ŠÚSR
ÚVSR

K čl. I bodu 1
Odporúčame v § 3 ods. 1 upraviť znenie písmena l) tak, aby bolo
jednoznačné, ktorú časť vety rozvíjajú slová „alebo výkone
kontroly alebo vládneho auditu podľa osobitného predpisu“ na
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Novela zavádza upravené znenia
odsekov 3 až 5 a následne v
novelizačnom bode 21 vypúšťa odsek
6. Nie je preto zrejmé, k čomu smeruje
podstata pripomienky.

Novelizačný bod bude z návrhu
vypustený.

konci písmena, a zvážiť z tohto istého dôvodu členenie tohto
písmena na body.

ŠÚSR
ÚVSR

K čl. I bodu 24
Odporúčame v § 41 ods. 3 uplatňovať úroky z omeškania už v
prvý deň právoplatnosti a z tohto dôvodu zvážiť nahradenie slov
„odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia102) o porušení pravidiel a postupov verejného
obstarávania“ týmito slovami „od prvého dňa, ktorým je
rozhodnutie102) o porušení pravidiel a postupov verejného
obstarávania právoplatné“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie z
dôvodu predchádzania problémov pri aplikácii ustanovenia. Z
výkladu § 178 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z., ktorého sa
navrhované znenie § 41 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. vecne
týka, jednoznačne vyplýva určenie prvého dňa, v ktorom je
rozhodnutie právoplatné a žiadna skutočnosť nebráni tomu, aby
sa úroky z omeškania uplatňovali už týmto dňom.

ŠÚSR
ÚVSR

K čl. I bodu 9
Žiadame v § 19 ods. 10 formulovať celú štvrtú vetu takto: „Ak sa
rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného
predpisu,63a) neobsahuje dátum vyhotovenia rozhodnutia,
odtlačok úradnej pečiatky a podpis, ale je poskytovateľom
autorizované podľa osobitného predpisu;63a) za dátum vydania
rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej
elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii
oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu63b).“. Zároveň
navrhujeme nad rámec novely zvážiť z dôvodu potrebného
rozlišovania listinnej podoby a elektronickej podoby vydaného
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Bol upravený celý odsek 10 podľa
návrhu uvedeného v pripomienke.
Primerane bola upravená aj dôvodová
správa k uvedenému novelizačnému
bodu.

rozhodnutia preformulovanie celého odseku 10 takto: „(10)
Rozhodnutie o žiadosti sa vyhotovuje písomne a obsahuje výrok,
odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku, označenie
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a
označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie v
listinnej podobe musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s
uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
Rozhodnutie v elektronickej podobe podľa osobitného
predpisu63a) je poskytovateľom autorizované podľa osobitného
predpisu63a) a za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum
vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky
pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa osobitného
predpisu.63b)“. Odôvodnenie: Úpravu navrhujeme z dôvodu
odstránenia pochybností o identifikácii vydaného rozhodnutia. V
§ 19 ods. 10 v druhej vete je uvedené, že v písomnom vyhotovení
rozhodnutia sa okrem iného uvedie aj dátum vydania rozhodnutia.
Zo štvrtej vety potom vyplýva, že aj rozhodnutie vyhotovené v
elektronickej podobe obsahuje údaj o dátume vydania
rozhodnutia. Navrhovaným doplnením štvrtej vety textom za
bodkočiarkou môže dôjsť fakticky k určeniu dvoch dátumov
vydania rozhodnutia, pričom ide len rozdielne dátumy vyhotovení
tohto istého rozhodnutia. Túto pripomienku uplatňuje Štatistický
úrad Slovenskej republiky ako zásadnú.

ÚPVSR

vlastný materiál Čl. I
Odporúčame legislatívno-technicky upraviť úvodné vety
novelizačných bodov: 3. ("odsek" nahradiť "ods."), 13. ("písm."
nahradiť "písmeno"), 15. ("ods." nahradiť "odsek"), 28. ("odsek 1
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sa" nahradiť "sa odsek 1") a 29. ("odsek 2 sa" nahradiť "sa odsek
2").

ÚVSR

K § 37 ods. 6 (nad rámec návrhu zákona)
V § 37 ods. 6 navrhujeme na konci vety pripojiť tieto slová: „a v
prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu 87), aj orgánu
zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.“.
Zároveň do uvedeného ustanovenia navrhujeme doplniť druhú
vetu, ktorá znie: „Ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo
osoba konajúca v mene a na účet agentúry alebo riadiaceho
orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného
správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa
prijímateľovi nepredkladá.“. Odôvodnenie: Obdobne ako v rámci
pripomienky k čl. I bodu 20 vo vzťahu k ustanoveniu § 37 ods. 5,
doplnením uvedeného ustanovenia chceme zabezpečiť, aby
riadiaci orgán pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka predkladal orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných
záujmov Európskej únie tie správy o zistenej nezrovnalosti, ktoré
spĺňajú podmienky nahlasovania na Európsku komisiu podľa
osobitných predpisov, a to pre účely plnenia jeho úloh, najmä v
súvislosti s oznamovaním nezrovnalostí Európskej komisii. V
tejto súvislosti je potrebné doplniť poznámku pod čiarou k
odkazu 87) o odkaz na príslušné delegované a vykonávacie
nariadenia Komisie, ktoré upravujú podmienky nahlasovania
nezrovnalostí aj pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka. Uvedené uvádzame aj v osobitnej pripomienke.
Doplnenie druhej vety navrhujeme predovšetkým z dôvodu, že
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vnímame potenciálne riziko úniku informácií, ak by sa správa o
zistenej nezrovnalosti týkajúcej sa podozrenia zo spáchania
trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu osobou z
prostredia riadiaceho orgánu pre Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka alebo agentúry sprístupnila prijímateľovi
(treba prihliadať na to, že vo vzťahu ku konaniu podozrivej osoby
z prostredia riadiaceho orgánu pre Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka alebo agentúry môže existovať prepojenie
aj na prijímateľa). Uvedená situácia nie je v predloženom návrhu
novely zohľadnená pre prípady týkajúce sa agentúry, ako ani pre
prípady týkajúce sa riadiaceho orgánu pre Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

ÚVSR

K § 5 ods. 5 (nad rámec návrhu zákona)
V § 5 ods. 5 navrhujeme vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu
33). Odôvodnenie: Právny rámec pre plnenie úloh orgánu
zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie je
oveľa širší a preto nie je vhodné odkazovať iba na právne
predpisy uvedené v poznámke pod čiarou k odkazu 33). Právne
predpisy EÚ a SR, v zmysle ktorých plní orgán zabezpečujúci
ochranu finančných záujmov Európskej únie svoje úlohy, sa
podľa potreby aktualizujú a preto navrhujeme tento odkaz
vypustiť.
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ÚVSR

K čl. I bod 1
V čl. I bod 1 navrhujeme prehodnotiť formuláciu § 3 ods. 1 písm.
l), a to najmä v časti „...zo strany prijímateľa, partnera alebo
užívateľa pri poskytovaní prostriedkov z programu alebo výkone
kontroly alebo vládneho auditu podľa osobitného predpisu. 12)“.
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Novelizačný bod bude z návrhu
vypustený

Odôvodnenie: Uvedená definícia pohľadávky z programu je
nezrozumiteľná. Podľa nášho názoru prijímateľ neposkytuje
prostriedky z programu ani nevykonáva kontrolu alebo vládny
audit.

ÚVSR

K čl. I bod 2
V čl. I bod 2 v § 10 ods. 2 písm. g) navrhujeme špecifikovať, v
akom časovom intervale, ako aj kde a akým spôsobom bude
orgán auditu zverejňovať hlavné zistenia auditov vykonávaných
podľa osobitného predpisu14) a navrhované a zrealizované
nápravné opatrenia a záverečnú audítorskú správu podľa
osobitného predpisu,49a). Odôvodnenie: Z uvedeného
ustanovenia nie je zrejmé, kde, v akom časovom intervale a akým
spôsobom bude orgán auditu zverejňovať predmetné informácie.
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ÚVSR

K čl. I bod 20
V čl. I bod 20 navrhujeme v § 37 ods. 3 na konci vety pripojiť
slová: „a predkladá sa certifikačnému orgánu a orgánu
zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.“.
Odôvodnenie: Na rozdiel od súčasného znenia v návrhu
predmetného ustanovenia nie je uvedené, komu sa budú
predkladať správy o zistenej nezrovnalosti vypracované a
schvaľované v listinnej podobe. Považujeme za potrebné, aby boli
tieto správy o zistenej nezrovnalosti predkladané certifikačnému
orgánu v súvislosti s plnením jeho úloh, ako aj z dôvodu, že
orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej
únie štvrťročne predkladá súhrnný prehľad správ o zistenej
nezrovnalosti. Zároveň navrhujeme, aby boli takéto správy
predkladané aj orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných
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Do textu ustanovenia bude doplnené
miesto zverejňovania – webové sídlo
OA. Štvrťročný interval zverejňovania
upravujeme v dôvodovej správe k
zákonu

záujmov Európskej únie, a to pre účely plnenia svojich úloh
vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, ktorou je
napríklad aj oznamovanie nezrovnalostí Európskej komisii podľa
osobitných predpisov.

ÚVSR

K čl. I bod 20
V čl. I bod 20 navrhujeme v § 37 ods. 4 na konci vety pripojiť
tieto slová: „a predkladá sa certifikačnému orgánu, ak ju sám
nevypracoval, a orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných
záujmov Európskej únie.“. Odôvodnenie: Na rozdiel od
súčasného znenia v návrhu predmetného ustanovenia nie je
uvedené, komu sa budú predkladať správy o zistenej
nezrovnalosti vypracované a schvaľované listinne. Považujeme za
potrebné, aby boli tieto správy o zistenej nezrovnalosti
predkladané certifikačnému orgánu (okrem prípadov, kedy správu
sám vypracuje), v súvislosti s plnením jeho úloh, ako aj z dôvodu,
že orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov
Európskej únie štvrťročne predkladá súhrnný prehľad správ o
zistenej nezrovnalosti. Zároveň navrhujeme, aby boli takéto
správy predkladané aj orgánu zabezpečujúcemu ochranu
finančných záujmov Európskej únie, a to pre účely plnenia
svojich úloh vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov,
ktorou je napríklad aj oznamovanie nezrovnalostí Európskej
komisii podľa osobitných predpisov.
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ÚVSR

K čl. I bod 20
V čl. I bod 20 v § 37 ods. 5 navrhujeme na konci vety pripojiť
tieto slová: „a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného
predpisu87), aj orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných
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záujmov Európskej únie.“. Zároveň do uvedeného ustanovenia
navrhujeme doplniť druhú vetu, ktorá znie: „Ak je štatutárny
orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet
agentúry alebo riadiaceho orgánu pre Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka podozrivá zo
spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho
deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa prijímateľovi
nepredkladá.“. Odôvodnenie: Doplnením uvedeného ustanovenia
chceme zabezpečiť, aby agentúra predkladala orgánu
zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie tie
správy o zistenej nezrovnalosti, ktoré spĺňajú podmienky
nahlasovania na Európsku komisiu podľa osobitných predpisov, a
to pre účely plnenia jeho úloh, najmä v súvislosti s oznamovaním
nezrovnalostí Európskej komisii. V tejto súvislosti je potrebné
doplniť poznámku pod čiarou k odkazu 87) o odkaz na príslušné
delegované a vykonávacie nariadenia Komisie, ktoré upravujú
podmienky nahlasovania nezrovnalostí aj pre Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Uvedené uvádzame aj
v osobitnej pripomienke. Doplnenie druhej vety navrhujeme
predovšetkým z dôvodu, že vnímame potenciálne riziko úniku
informácií, ak by sa správa o zistenej nezrovnalosti týkajúcej sa
podozrenia zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného
správneho deliktu osobou z prostredia agentúry alebo riadiaceho
orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
sprístupnila prijímateľovi (treba prihliadať na to, že vo vzťahu ku
konaniu podozrivej osoby z prostredia agentúry alebo riadiaceho
orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
môže existovať prepojenie aj na prijímateľa). Uvedená situácia

nie je v predloženom návrhu novely zohľadnená pre prípady
týkajúce sa agentúry, ako ani pre prípady týkajúce sa riadiaceho
orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
Predmetná pripomienka má dopad aj na ustanovenie § 37 ods. 6,
ktoré je potrebné obdobne upraviť.

ÚVSR

K čl. I bod 23
V čl. I bod 23 navrhujeme v § 37 ods. 8 vypustiť slová:
„prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému“.
Odôvodnenie: Keďže agentúra ani riadiaci orgán pre Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka nepredkladajú správy
o zistenej nezrovnalosti prostredníctvom Informačného
monitorovacieho systému, uvedené ustanovenie sa v takomto
znení na nich nevzťahuje. T. z. že v porovnaní s aktuálnou
právnou úpravou (§ 37 ods. 10 zákona 292/2014 Z. z. v platnom
znení) aj v prípade situácie uvedenej v navrhovanom ustanovení
(ak je podozrivý prijímateľ) agentúra a riadiaci orgán pre
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka správu o
zistenej nezrovnalosti predkladajú prijímateľovi. Uvedené
čiastočne rieši ustanovenie § 13 ods. 9 zákona č. 280/2017 Z. z. o
poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka a o zmene zákona 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, avšak v tomto prípade sa správa o zistenej
nezrovnalosti nezasiela prijímateľovi až vo fáze vznesenia
obvinenia alebo vo fáze odsúdenia pre niektorý trestný čin
uvedený v § 212 až 283 Trestného zákona. Pre zamedzenie
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Znenie bude preformulované v tom
zmysle, že bude reflektovať aj
podmienky vypracovania správy pre
rozvoj vidieka.

zmarenia objasnenia a vyšetrenia veci (či už zo strany OČTK
alebo iných subjektov vykonávajúcich kontrolu alebo
vyšetrovanie) je uvedené ustanovenie nepostačujúce.

ÚVSR

K odkazu 87 na poznámku pod čiarou (nad rámec novely)
V súvislosti s pripomienkou k čl. I bod 20 (k § 37 ods. 5) a
pripomienkou nad rámec novely k § 37 ods. 6 navrhujeme
doplniť poznámku pod čiarou k odkazu 87 o: „Delegované
nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013
dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí
týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a
ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v.
EÚ L 293, 10. 11. 2015). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a
formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky
poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).“.
Odôvodnenie: Potreba pokrytia pravidiel pre nahlasovanie
nezrovnalostí aj pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka v nadväznosti na pripomienku k čl. I bod 20 (k § 37 ods.
5) a pripomienku k §37 ods. 6 (nad rámec novely).

Čl. I
Verejnosť Do čl. I sa navrhuje doplniť nasledujúce novelizačné body,
ktorými sa mení zákon č. 292/2014 Z. z.: 1. V § 16 ods. 4 sa slová
„všeobecný predpis o správnom konaní62)“ nahrádzajú slovami
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Pri vypracovaní návrhu sme uvažovali
aj nad touto možnosťou uvádzania
predpisu priamo v texte zákona.
Vzhľadom na skúsenosti s úpravami v

„správny poriadok“. Poznámka pod čiarou k odkazu 62 sa
vypúšťa. 2. V § 16 ods. 4 sa slová „všeobecného predpisu o
správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správneho poriadku“. 3.
V § 41 ods. 6 a § 41a ods. 4 sa slová „všeobecný predpis o
správnom konaní.62)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“.
Odôvodnenie: Navrhuje sa zapracovať túto legislatívno-technickú
pripomienku, ktorá je nevyhnutná na spresnenie odkazu na
správny poriadok a na zjednotenie a zosúladenie legislatívnotechnickej praxe s ostatnými právnymi predpismi. Táto
pripomienka explicitne vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k
Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Pojem
„všeobecný predpis o správnom konaní“ je nepresný a neurčitý, a
preto by sa nemal používať. Touto zmenou sa tak prispeje k
prehľadnosti a presnosti právneho poriadku. Navyše, v § 16 ods. 4
zákona č. 292/2014 Z. z. sa odkazuje na konkrétne ustanovenia
(paragrafy) správneho poriadku, a v takomto prípade je použitie
nepresného pojmu „všeobecný predpis o správnom konaní“
zmätočné a nelogické. Namiesto toho je nevyhnutné konkrétne
citovať, o aký právny predpis ide.

NRSR sme zvolili možnosť ponechať
odkaz na Správny poriadok.

