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NARIADENIE č. 3/2021 

z 2. februára 2021 

o vyplácaní paušálnych príspevkov za účasť na schôdzi na diaľku členom a riadne 

splnomocneným náhradníkom Európskeho výboru regiónov a expertom spravodajcov 

a rečníkom pozvaným na schôdze na diaľku alebo hybridné schôdze  

 

 

 

PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO VÝBORU REGIÓNOV, 

 

SO ZRETEĽOM NA nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 

z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č . 

1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č . 1309/2013, 

(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia 

č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20121, 

 

SO ZRETEĽOM NA rokovací poriadok Európskeho výboru regiónov, najmä na jeho 

články  37, 39, 40 a 71, 

 

SO ZRETEĽOM NA rozhodnutie predsedníctva č. 14/2018 o vnútorných rozpočtových 

pravidlách pre plnenie oddielu všeobecného rozpočtu Európskej únie 

týkajúceho sa Európskeho výboru regiónov, 

 

SO ZRETEĽOM NA nariadenie predsedníctva č. 14/2020 z 23. júna 2020 o vyplácaní 

paušálnych- príspevkov za účasť na schôdzi na diaľku pre členov a riadne 

splnomocnených náhradníkov Európskeho výboru regiónov, zmenené 

nariadením predsedníctva č. 21/2020 z 9. októbra 2020, 

 

                                              
1  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2018:193:SOM:SK:HTML
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SO ZRETEĽOM NA rozhodnutie predsedu Výboru regiónov č. 16/2020 z 15. júla 2020 

o dočasných opatreniach fungovania Výboru regiónov počas pandémie 

COVID-19 v Európskej únii, zmenené rozhodnutím č. 27/2020 

z 27. októbra 2020, 

 

 

KEĎŽE 

 

(1) rozhodnutie predsedu Výboru regiónov č. 16/2020 z 15. júla 2020 o dočasných opatreniach 

fungovania Výboru regiónov počas pandémie COVID-19 v Európskej únii bolo prijaté s cieľom 

zabezpečiť operatívnu kapacitu VR, najmä pokiaľ ide o jeho poradnú činnosť v procese 

prijímania rozhodnutí na úrovni EÚ, a zároveň predchádzať ohrozeniu zdravia členov, 

návštevníkov, zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré pracujú vo VR; 

 

(2) v rozhodnutí č. 16/2020 zmenenom rozhodnutím č. 27/2020 s cieľom predĺžiť jeho platnosť do 

31. marca 2021, sa stanovuje, že všetky schôdze s osobnou účasťou uvedené v jeho článku 1 sa 

majú v čo najväčšej miere nahradiť schôdzami na diaľku alebo hybridnými schôdzami; 

 
(3) na účely tohto nariadenia a podľa článku 1 rozhodnutia č. 16/2020 sa za schôdzu na diaľku 

považuje schôdza, na ktorej sa všetci členovia alebo riadne splnomocnení náhradníci VR alebo 

iné pozvané osoby zúčastňujú len prostredníctvom konferenčného hovoru alebo 

videokonferencie, a za hybridnú schôdzu sa považuje schôdza, ak sa niektorí členovia alebo 

riadne splnomocnení náhradníci alebo iné pozvané osoby, ktorí sa na tejto schôdzi zúč as tňujú,  

nachádzajú spoločne na tom istom fyzickom mieste a ostatní účastníci sa na nej zúčastňujú 

prostredníctvom konferenčného hovoru alebo videokonferencie; 

 

(4)  za týchto osobitných okolností majú členovia a riadne splnomocnení náhradníci VR, experti 

spravodajcov a rečníci pozvaní na schôdzu na diaľku alebo hybridnú schôdzu mimoriadne 

kancelárske a všeobecné náklady týkajúce sa prípravy schôdzí a účasti na nich. Týka sa to 

najmä tých, ktorí pracujú zo svojich domovov. Investície a úsilie s tým spojené sú značné. 
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PRIJALO TOTO NARIADENIE: 

 

Článok  1 

Príjemcovia 

 

1. So zreteľom na osobitné okolnosti súvisiace s pandémiou COVID-19 majú členovia a riadne 

splnomocnení náhradníci Európskeho výboru regiónov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na 

schôdzach na diaľku a hybridných schôdzach: 

– orgánov uvedených v článku 1 RP, 

– komisie pre finančné a administratívne záležitosti, 

– orgánov zriadených predsedníctvom podľa článku 37 písm. e) a 37 písm. i) RP, 

– v prípade mimoriadnych alebo riadnych schôdzí politických skupín podľa článku 9 ods. 6 RP, 

– predsedu výboru, 

– prvého podpredsedu, 

– predsedov komisií, 

– predsedov politických skupín, 

nárok na paušálny príspevok za účasť na schôdzi na diaľku, ktorý pokrýva všetky náklady 

vyplývajúce z tejto účasti na diaľku. Členovia Európskeho výboru regiónov a riadne 

splnomocnení náhradníci majú nárok na paušálny príspevok za účasť na schôdzi na diaľku aj 

v prípade, ak ich účasť riadne povolil predseda výboru alebo predseda komisie alebo politickej 

skupiny. Experti spravodajcov a rečníci pozvaní na schôdze na diaľku alebo hybridné schôdze 

majú tiež nárok na paušálny príspevok za účasť na schôdzi na diaľku. 

 

2. Tento paušálny príspevok za schôdzu na diaľku uvedený v odseku 1 sa vypláca dovtedy, kým sa 

orgány, členovia alebo riadne splnomocnení náhradníci a ostatní príjemcovia uvedení 

v odseku 1 z dôvodu pandémie COVID-19 nebudú môcť osobne zúčastňovať na schôdzach 

alebo, pokiaľ vnútroštátne opatrenia, ktoré prijal príslušný členský štát v spojitosti s pandémiou 

COVID-19, bránia osobnej účasti členov alebo riadne splnomocnených náhradníkov na 

schôdzach. 

 

Článok  2 

Výška príspevku 

 

Paušálny príspevok za účasť na schôdzi na diaľku sa podľa článku 1 stanovuje na 200 EUR na deň. 

 

Článok  3 

Vyhlásenie o účasti na schôdzi 

 

1. Na získanie nároku na príspevok stanovený v tomto nariadení musia osoby uvedené 

v článku 1 ods. 1 podpísať a predložiť oddeleniu pre finančné služby členom vyhlásenie, ktoré 

sa nachádza v prílohe. 

 

2. V tomto vyhlásení osoby uvedené v článku 1 ods. 1 uvedú, že sa zúčastnili na schôdzi na diaľku  

a žiadajú o vyplatenie paušálneho príspevku za účasť na schôdzi na diaľku. Oddelenie VR 

zodpovedné za organizáciu schôdze zašle prezenčnú listinu administratíve zakaždým, ak ju 
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použitý IT nástroj umožňuje zostaviť. Administratíva ju následne použije na overenie účasti 

príslušných osôb. 

 
3. Vyhlásenie sa musí predložiť oddeleniu pre finančné služby členom najneskôr do 1. decembra 

v roku nasledujúcom po roku, v ktorom sa schôdza konala. Akákoľvek žiadosť o platbu,  ktorá 

sa prijme po tomto dátume, nebude uhradená a bude sa považovať za neplatnú. 

 

Článok  4 

Finančný postup 

 

1. Osobám uvedeným v článku 1 ods. 1 sa paušálny príspevok za účasť na schôdzi na diaľku 

stanovený v tomto nariadení uhradí až po predložení vyhlásenia podľa ustanovení článku 3. 

 

2. Platba sa uskutoční na bankový alebo poštový účet, ktorý sa používa na úhradu ich ces tovných 

výdavkov a vyplatenie ich paušálnych príspevkov za cestu a za účasť na schôdzach. 

 

Článok  5 

Vykonávanie a odvolanie 

 

1. Za vykonávanie tohto nariadenia je zodpovedný generálny tajomník. 

 

2. Akékoľvek výnimočné prípady postúpi povoľujúci úradník vymenovaný subdelegovaním na 

rozhodnutie generálnemu tajomníkovi. 

 

3. Osoby uvedené v článku 1 ods. 1 predložia odvolanie generálnemu tajomníkovi do jedného 

mesiaca od oznámenia rozhodnutia povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním 

v súvislosti s príspevkom stanoveným v tomto nariadení. 

 

Článok  6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie zrušuje a nahrádza nariadenie predsedníctva č. 14/2020 z 23. júna 2020 

a nariadenie predsedníctva č. 21/2020 z 9. októbra 2020. 

 

2. Nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

 

 

V Bruseli 2. februára 2021 

 

Za predsedníctvo Európskeho výboru regiónov 

 

 

podpísaný 

Apostolos TZITZIKOSTAS 

predseda 
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Príloha 

 

 

Vyhlásenie pripojené k nariadeniu č. 3/2021 

 

 

Podpísaný(-á), ____________________________________________________________, týmto 

vyhlasujem, že som sa zúčastnil(-a) na schôdzi ...................................... (dátum) ......................, a preto 

spĺňam podmienky na vyplatenie paušálneho príspevku za účasť na schôdzi na diaľku. 

 

 

 

 

Podpis___________________________________________ 

 

 

 

Dátum ____________________________________________ 

 

 

 

 


