
IROP- POSTUP PO VYDANÍ ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O PRISPEVOK 
ReS, resp. UŽÍVATEĽ 

❖ MAS spolu s Oznámení o schválení ŽoPr pošle žiadateľovi podklady k uzavretiu Zmluvy 

o Príspevok 

❖ Po uplynutí lehoty na podanie námietok od doručenia Oznámenia (10 pracovných dní) má 15 

pracovných dní na vypracovanie Návrhu Zmluvy o príspevku 

❖ MAS poskytne ReS (realizátor stratégie- čiže VY) lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy 

o príspevku, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní- za splnenie lehoty sa považuje 

fyzické doručenie zmluvy na MAS  

❖ MAS zabezpečí bezodkladne zverejnenie zmluvy o príspevku v centrálnom registri zmlúv. Deň 

nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy o príspevku a ReS sa stáva 

UŽÍVATEĽOM 

❖ MAS informáciu o zverejnení zasiela na IROP aj UŽÍVATEĽOVI prostredníctvom e-mailu 

❖ Užívateľ je povinný predložiť dokumentáciu z verejného obstarávania bezodkladne po 

nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku- do 7 pracovných dní 

❖ Od predloženia dokumentácie verejného obstarávania plynie MAS lehota na výkon kontroly 

20 pracovných dní 

❖ MAS vyzve užívateľa na doplnenie dokumentácie, ak identifikuje, že táto nie je kompletná, 

pričom určí užívateľovi primeranú lehotu na doplnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 

pracovných dní. Lehota na výkon kontrol prestáva plynúť a po doručení/skompletizovaní 

dokumentácie VO začína plynúť nová lehota 20 pracovných dní 

❖ MAS posiela Správu z kontroly VO užívateľovi. 

❖ Užívateľ nemá povinnosť ohlasovať začatie realizácie projektu 

❖ Užívateľ preukazuje ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu predložením záverečnej 

žiadosti o platbu, v rámci ktorej si nárokuje na prefinancovanie posledné výdavky súvisiace s 

realizáciou projektu. Záverečnú žiadosť o platbu, je užívateľ povinný predložiť do jedného 

mesiaca odo dňa ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu 

 

 

ŽIADOSŤ O PLATBU 

 MAS eviduje ŽoP v Evidenčnej knihe MAS – Syntax: kód projektu-Tww (T – číslo označujúce typ ŽoP: 1 – 
predfinancovanie, 2 – zúčtovanie predfinancovania, 3 – refundácia, ww – poradové číslo ŽoP: 01 – prvá ŽoP, 02 – druhá 
ŽoP)  

 

❖ Užívateľ predkladá ŽoP na formulári (Vzor Žiadosť o platbu – Užívateľ na MAS + Pokyny na jej 

vyplnenie), ktorý je zverejnený na https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1319 

❖ MAS vykoná kontrolu ŽoP v lehote: 

a. 10 pracovných dní v prípade ŽoP typu refundácia, alebo ŽoP typu poskytnutie 

predfinancovania  

b. 5 pracovných dní v prípade ŽoP typu zúčtovanie predfinancovania 

❖ Predfinancovanie: MAS má možnosť sa rozhodnúť a požadovať od Prijímateľa zriadenie 

Záložného práva 

❖ Ak je potrebné doplnenie ŽoP zo strany užívateľa, MAS vyzve užívateľa na doplnenie týchto 

údajov prostredníctvom výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP-lehota musí byť primeraná a nesmie 

byť kratšia ako 5 pracovných dní 

❖ MAS zostavuje priebežne žiadosti o platbu na svojej úrovni ako prijímateľa.  RO pre IROP 
vykoná AFK predmetnej ŽoP v termíne do 25 pracovných dní. 

❖ RO pre IROP zabezpečí uhradenie NFP na účet MAS v termíne do: 

a. 50 pracovný dní od predloženia žiadosti o platbu typu refundácia, 

b. 35 pracovných dní od predloženia žiadosti o platbu typu predfinancovanie 

https://www.mpsr.sk/vzor-ziadost-o-platbu-uzivatel-na-mas-pokyny-na-jej-vyplnenie/1319-67-1319-16815/
https://www.mpsr.sk/vzor-ziadost-o-platbu-uzivatel-na-mas-pokyny-na-jej-vyplnenie/1319-67-1319-16815/
https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1319
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❖ MAS do 3 pracovných dní po prijatí týchto prostriedkov zabezpečí úhradu príspevkov na účty 

užívateľov v zodpovedajúcej výške. 

❖ V prípade systému predfinancovania je užívateľ ďalej povinný v lehote do 5 pracovných dní 
uskutočniť úhradu účtovných dokladov a bezprostredne predložiť žiadosť o platbu na MAS, 
ktorou preukáže zúčtovanie (použitie) predfinancovania.  

❖ Spolu zo Záverečnou ŽoP užívateľ predkladá aj Monitorovaciu správu. 
❖ MAS zostaví žiadosť o platbu zo schválených ŽoP užívateľov, v rámci ktorej zúčtuje poskytnuté 

predfinancovanie a to v termíne do 10 pracovných dní od poskytnutia predfinancovania na 
účet MAS  

❖ Žiadame užívateľa aby na  MAS zaslal fotografie „pred“ a „po“ ukončení projektu do 8 prac. 
dní aby MAS po ukončení realizácie projektu každého realizovaného užívateľmi vyplnili a zaslali 
do 10 pracovných dní na adresu clld.irop@mirri.gov.sk vyplnený formulár (vo formáte „word“) 
s informáciami o projekte a to aj spolu s fotodokumentáciou „pred“ a „po“ ukončení projektu. 
 

❖ Následné monitorovacie správy predkladá užívateľ po ukončení realizácie projektu na ročnej 
báze zo stavom k 31.12. Monitorovaciu správu predkladá užívateľ do 15. januára roku n+1. 
(Vzor monitorovacej správy tvorí súčasť príručky pre užívateľa.) 

❖ MAS vykoná kontrolu následnej monitorovacej správy projektu v termíne do 15 pracovných 
dní od jej predloženia. 

❖ Výzva na doplnenie: MAS poskytne užívateľovi primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 
5 kalendárnych dní.  

❖ Predkladanie monitorovacích údajov v rámci žiadosti o platbu MAS na RO pre IROP uvádza 
príručka pre prijímateľa (MAS). 
 

KONTROLA MAS 

 
❖ Všetky prijaté ŽoP užívateľa musia byť podrobené administratívnej finančnej kontrole MAS v 

plnom rozsahu. V prípade potreby môže byť administratívna finančná kontrola ŽoP doplnená 
aj formou finančnej kontroly na mieste. Kontrola ŽoP formou finančnej kontroly na mieste 
nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly.  
 

❖ MAS je povinná vykonať:  

• AFK všetkej dokumentácie všetkých užívateľov predložených v rámci obdobia 
realizácie a obdobia udržateľnosti projektov užívateľov (najmä vo vzťahu k ŽoP, 
kontrole VO a monitorovacích správ),  

• FKnM aspoň jedenkrát počas realizácie projektu každého užívateľa (odporúča sa túto 
kontrolu vykonať najmä pri ukončovaní realizácie projektu, aby mohli byť 
skontrolované všetky podstatné náležitosti projektu),  

• FKnM aspoň jedenkrát počas obdobia udržateľnosti projektu, a to najmä vo vzťahu k 
plneniu povinností, ktoré užívateľovi vyplývajú zo zmluvy o príspevku v období 
udržateľnosti.  

 
❖ MAS je povinná zabezpečiť vykonávanie kontroly projektu minimálne 2 osobami (t.j. dodržanie 

princípu štyroch očí).  
❖ MAS pri vykonávaní kontroly formou FKnM povinná: 

• vopred oznámiť užívateľovi a tretej osobe termín a cieľ výkonu FKnM (aspoň 3 
kalendárne dni pred samotným výkonom kontroly); ak by oznámením o výkone 
FKnM mohlo dôjsť k zmareniu cieľa FKnM alebo ak hrozí, že doklady alebo iné 
podklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, je MAS povinný 
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oznámenie urobiť najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, 
dopravného prostriedku, na pozemok užívateľa alebo tretej osoby, alebo pri vstupe 
do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej 
činnosti, 

• preukázať sa oprávnením (poverením) na vykonanie FKnM a umožniť na základe 
požiadavky užívateľa nahliadnuť do preukazu totožnosti. 

❖ Za moment ukončenia kontroly je v takomto prípade považovaný moment odoslania správy z 
kontroly užívateľovi. 
 
 


