Právne aspekty
manažmentu
projektov
Vladimír Šárnik

Hodnotenie a výber projektov
z

z

z

z
z

Zák. č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja
Rozhodnutie o vyradení žiadosti a rozhodnutie
neposkytnutí finančných prostriedkov možno
napadnúť žiadosťou o preskúmanie
Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o preskúmanie je
preskúmateľné súdom
Súdny poplatok 2.000,- Sk
Dĺžka prvostupňového súdneho konania cca 1 rok

Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného
príspevku
z
z
z
z

z
z

Definuje účel použitia a výšku poskytnutých prostriedkov
Určuje podmienky poskytnutia a splatnosť jednotlivých splátok
príspevku (zálohové platby, refundácie výdavkov)
Spravidla je uzatvorená v právnom režime Obchodného
zákonníku
Ďalšie podmienky môžu určovať iba všeobecne záväzné
predpisy (zákony, vyhlášky, výnosy, opatrenia) publikované
alebo oznámené v Zbierke zákonov
Neplatnosť častí zmluvy pre rozpor so zákonom alebo dobrými
mravmi (zásadami poctivého obchodného styku)
Nejednoznačné zmluvné dojednania sa vykladajú na ťarchu
poskytovateľa

Žiadosť o platbu
z
z
z
z
z
z

Interné normatívne akty (príručky, pokyny, vzory), spravidla
uverejnené iba na www stránke poskytovateľa, nie sú záväzné
Formulár žiadosti o platbu by mal byť prílohou zmluvy
Zmluva určuje prílohy k žiadosti o platbu (spravidla účtovné
doklady)
Lehota splatnosti sa spravidla počíta od doručenia „úplnej“
žiadosti o platbu
Splatnosť až po schválení žiadosti poskytovateľom = neplatné
zmluvné dojednanie
Začatie novej lehoty po výzve na odstránenie nedostatkov často zneužívané

Vymáhanie nárokov
z

Nároky zo zmluvy sú súdne vymáhateľné

z

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku posudzuje súd

z

Úrok z omeškania aj keď nie je v zmluve dojednaný (podľa ObZ
diskontná sadzba NBS + 10 percentuálnych bodov)

z

Úrok z omeškania možno žiadať aj po skončení projektu (podľa
ObZ premlčacia doba 4 roky)

z

Návrh na vydanie platobného rozkazu - zrýchlené konanie bez
pojednávania

z

Súdny poplatok 6 % z istiny, min. 2.000,- Sk

Porušenia zmluvy prijímateľom
z

Použitie prostriedkov v rozpore so zmluvou

z

Odstúpenie od zmluvy, povinnosť vráti prijaté prostriedky

z

Správa finančnej kontroly - pokuta, penále

z

Trestný čin - poškodzovanie finančných záujmov Európskych
spoločenstiev § 261 TZ

