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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOCNOSŤ
(platnosť a účinnosť od 16.04.2014)

Na základe usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
a v zmysle platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007 – 2013 sa týmto dodatkom upravuje Metodické usmernenie
SORO k predkladaniu Žiadosti o platbu, verzia 2.0, a to nasledovne:
Tabuľka v kapitole 5. „Vypracovanie a predloženie žiadosti o platbu“ sa nahrádza
nasledovným znením:
Žiadosť o
platbu vrátane podpornej dokumentácie vyhotovuje prijímateľ
v doleuvedených počtoch, pričom okrem doleuvedených počtov 1 sada originálov vždy
zostáva u prijímateľa:
Počet vyhotovení
Typ platby

Názov dokladu

Všetky typy platieb
Všetky typy
platieb

Sprievodný list
Žiadosť o platbu + Zoznam
deklarovaných výdavkov

Originál
pre
SORO

Kópia
pre PJ MF SR platí pre
ŠRO

Kópia
pre PJ MF SR
platí pre všetky
organizácie
okrem ŠRO

1x
1x

1x¹

1x¹

1x

1x¹

1x¹

1x
všetky
prílohy
k ŽoP

1x¹
všetky faktúry (bez

-

(vytlačená ŽoP z verejného portálu
po jej odoslaní)

Všetky typy
platieb

Vyhlásenie o začatí
realizácie projektu
(pri predkladaní prvej ŽoP na
SORO)
+ Vyhlásenie o ukončení

realizácie projektu
(pri predkladaní záverečnej ŽoP na
SORO)

Zúčtovanie
zálohovej platby,
predfinancovanie,
priebežná /
záverečná platba
Zúčtovanie
zálohovej platby;
zúčtovanie
predfinancovania;
priebežná/
záverečná platba
Všetky typy
platieb

Prílohy k ŽoP

Bankové výpisy

1x

o príjme ( zúčtovanie zálohovej
platby a zúčtovanie
predfinancovania) a úhrade
deklarovaných výdavkov, resp.
ELÚR-y s históriou o presunoch
fin. prostriedkov ZP na príslušné
ekonomické klasifikácie zúčtovania

Iná podporná
dokumentácia

preberacích protokolov,
dodacích listov
a pracovných výkazov),

sumarizačné hárky
1x¹
Poznámka: bankové
výpisy o úhrade
deklarovaných výdavkov
sa predkladajú pri všetkých
typoch výdavkov – okrem
miezd

1x

-

k účtovným dokladom
Poznámka k tabuľke:
1 Kópia označená pečiatkou a podpisom osoby prijímateľa podľa podpisového vzoru uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP
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1x¹

-

Rozsah predkladanej dokumentácie k žiadostiam o platbu sa upravil iba pre
prijímateľov - štátne rozpočtové organizácie.
Ostatné časti a prílohy Metodického usmernenia k predkladaniu Žiadosti o platbu, verzia 2.0
v znení Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.
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