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Vysvetlenie pojmov:
Administratívnym/obsluţným personálom sa rozumie: projektový manaţér, koordinátor,
ekonóm, prípadne účtovník, administratívny pracovník, asistent a ostatné osoby
obsluţného personálu (napr.: údrţbár, upratovačka, vodič, doručovateľ a pod.), ktoré sa
priamo nepodieľajú na aktivitách projektu
Expert – odborník, znalec, poradca
Náklad – nákladom sa rozumie zníţenie ekonomických úţitkov účtovnej jednotky v účtovnom
období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť,
Výdavok – výdavkom sa rozumie úbytok peňaţných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov
peňaţných prostriedkov účtovnej jednotky

Riadiaci orgán pre OP ZaSI
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sekcia riadenia ESF

Pouţité skratky:
CKO – Centrálny koordinačný orgán
ES – Európske spoločenstvo
ITMS – informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o
NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch
za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s
implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK,
monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje
prepojenia s ISUF systémom;
NFP – Nenávratný finančný príspevok
OP ZaSI – Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
RO – Riadiaci orgán
SORO – sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
ŠR SR – Štátny rozpočet Slovenskej republiky
ŢoNFP – ţiadosť o nenávratný finančný príspevok
V prípade akýchkoľvek nejasností vo význame pouţitých pojmov, ktoré nie sú v tomto
usmernení priamo definované sa ich vecný význam posudzuje podľa definície uvedenej
v osobitnom predpise Slovenskej republiky, alebo v dokumentoch platných pre programové
obdobie 2007 – 2013 záväzné pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Systém
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013,
metodické pokyny CKO, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007 – 2013 a pod.).
Pri vecnom zatriedení výdavkov do jednotlivých skupín oprávnených výdavkov podľa tohto
usmernenia sa vychádza z ustanovení metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č.
MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov a z postupov a zásad ich účtovania
prijímateľom v zmysle platného Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 4
ods. 2 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Ak sa akékoľvek ustanovenie tohto dokumentu stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s platným právnym poriadkom ES a SR, nespôsobí to neplatnosť celého dokumentu. Vo
všeobecnosti platí, ţe ak dôjde k takémuto rozporu, platia pre danú oblasť ustanovenia právne
záväzných aktov ES a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Uvedené sa netýka vyuţitia
kompetencie riadiaceho orgánu sprísniť pravidlá a podmienky pre oprávnenosť výdavkov pre
účely Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

11.. Ú
Úvvoodd
Cieľom metodického usmernenia k oprávnenosti výdavkov je zadefinovať skupiny oprávnených
výdavkov pre podmienky Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre
programové obdobie 2007 – 2013.
Toto usmernenie vychádza predovšetkým z článku 11 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1081/2006, článku 34 a 56 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, z článku 7
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 (dostupné na internetovej stránke
http://eur-lex.europa.eu/) a zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“) a jeho Výkladu CKO k Systému
riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1, upraveného Základného
číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013 (listu č. MVRR-20089382/17132-2 z 18. marca 2008), Metodického pokynu CKO č. 4, rozšírenia skupín
oprávnených výdavkov pre OP ZaSI (list MVRR SR č. MVRR-2009-12991/31758-8 zo dňa 24.
6. 2009, nadobudnutých zmien v metodickom usmernení MF SR č. MF/010175/2004-42 od
poslednej aktualizácie tohto usmernenia ako aj legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva a dane
z príjmov v roku 2009 do času nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia.
Ustanovenia oprávnenosti výdavkov sú záväzné pre všetky subjekty zapojené do systému
riadenia, implementácie a kontroly Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
v programovom období 2007 – 2013 (ďalej len OP ZaSI), okrem technickej pomoci pre ktorú je
vypracované osobitné usmernenie N4/2007.
O oprávnenosti výdavkov za celý operačný program rozhoduje a zodpovedá riadiaci orgán.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom môţe v prípade potreby vzhľadom na
špecifickosť zamerania výzvy upraviť (sprísniť) oprávnenosť výdavkov priamo vo výzve.

22.. ZZáássaaddnnéé pprriinnccííppyy oopprráávvnneennoossttii vvýýddaavvkkoovv

Oprávnené výdavky predstavujú výdavky, ktoré boli skutočne vynaloţené počas obdobia
realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa za predpokladu, ţe sú
potrebné na uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ním priamo spojené a ktoré boli
vynaloţené na projekt vybraný na podporu v rámci operačného programu v súlade s kritériami
výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1081/2006 a s príslušnou výzvou/priamym zadaním/písomným vyzvaním na predkladanie
ţiadostí o NFP respektíve dokumentáciou, na ktorú sa príslušná výzva/priame zadanie/písomné
vyzvanie odvoláva.
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Výdavok je oprávnený, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
a) je skutočne vynaloţený1 medzi 1. januárom 2007 a dňom ukončenia realizácie aktivít
projektu nie však neskôr ako 31. decembra 20152; Všeobecne platí, ţe výdavky musia
vzniknúť v priebehu realizácie projektu a projekt nesmie byť ukončený pred 1.
januárom 2007. Výnimkami z uvedeného pravidla sú odpisy, reţijné (nepriame)
výdavky a nefinančné príspevky, ktoré sú oprávnené za podmienok stanovených čl. 56
všeobecného nariadenia v zmysle čl. 1 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 284/2009. Nové
výdavky pridané v čase revízie operačného programu sú oprávnené odo dňa predloţenia
ţiadosti o revíziu operačného programu Európskej komisii;
b) je vynaloţený na projekt schválený riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom
pod riadiacim orgánom3 pre príslušný OP a realizovaný v zmysle zmluvy o poskytnutí
NFP;
c) je realizovaný na oprávnenom území;
d) je preukázaný účtovnými dokladmi, faktúrami4, resp.ich overenými5 kópiami, alebo za
určitých podmienok sumarizačným hárkom a súčasne výdavok je riadne evidovaný v
účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi6
a podmienkami definovanými zmluvou o poskytnutí NFP.
e) je vynaloţený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr.
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zákonník práce,
Občiansky zákonník);
f) je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá
potrebám projektu;
g) spĺňa podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov
projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu),
účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne) a
účinnosťou (vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom
činnosti vzhľadom na pouţité verejné prostriedky). Overovanie hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti sa vykonáva na základe poskytnutých informácií od ţiadateľa
a na základe jednotlivých kritérií v hodnotiacich hárkoch v procese odborného
hodnotenia.
súčasne, oprávnenými výdavkami sú výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Projektu
a ktoré:
a) sú riadne odôvodnené, preukázané a výlučne súvisia s realizáciou projektu,
b) navzájom sa neprekrývajú,

1

v prípade oprávnených výdavkov pri ktorých nevzniká úbytok peňaţných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov
peňaţných prostriedkov účtovnej jednotky napr. u odpisoch, je oprávneným výdavkom zaúčtovaný náklad vo
výške ktorou sa podieľal na realizácií projektu
2
Na úrovni projektu je oprávneným obdobím obdobie uvedené v bode 3.4 uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP.
3
v zmysle Splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom
4
ktoré obsahujú náleţitosti podľa § 10 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
5
overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou
overenie je uskutočnené iba podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa
6 napr.: zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z.
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c) nie sú uplatnené duplicitne7,
d) v prípade prác, tovarov a sluţieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade
s ustanoveniami Zmluvy8,
e) sú prijímateľom uhradené pred ich uplatnením voči RO, prípadne SORO (v ţiadosti
o platbu) s výnimkou odpisov a nefinančných príspevkov,
f) ktorých intenzita podpory udelená z programov financovaných z Fondov EU
nepresahuje povolenú intenzitu verejnej podpory9, ktorá vyplýva z právnych predpisov
EU,
g) je v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedenými v príslušnej výzve/priamom
zadaní resp. v písomnom vyzvaní,
h) v prípade úhrad spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené,
ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 332,– €.

2. 1 Neoprávnené výdavky
Neoprávnenými výdavkami Európskeho sociálneho fondu v zmysle čl. 11 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1081/2006 a Systému riadenia ŠF a KF na programové
obdobie 2007 - 2013 sú:
a) úroky z dlhov;
b) vratná daň z pridanej hodnoty;
c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a
pozemkov;10, 11,
d) nepriame náklady, ktoré prekročia 20% celkových oprávnených priamych nákladov na
projekt.12
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Za duplicitne uplatnené výdavky sa povaţujú aj výdavky na príslušný majetok, ktorý sa vyuţíva na účely projektu,
ale ktorý bol obstaraný úplne, alebo z časti z verejných zdrojov vo forme nenávratného finančného príspevku.
Napr. uplatnený odpis z majetku nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku v rámci iného projektu.
8
Výdavky na realizáciu aktivít súvisiace s dodávkou sluţieb, tovarov a prác od tretích subjektov sú oprávnené iba v
prípade, ţe zákazka bola zadaná v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania a pri dodrţaní
všeobecne záväzných právnych predpisov ES a SR v oblasti verejného obstarávania.
9
v súlade so Stratégiou financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013
10
V súvislosti s bodom c) odseku vyššie, v prípade rozhodnutia príslušného RO sú tieto výdavky projektu oprávnené
v súlade s článkom 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 za predpokladu, ţe sú potrebné na uspokojivé vykonávanie
projektu a sú s ním priamo spojené. RO zabezpečuje, aby suma týchto výdavkov na projekty podporené z tej istej
prioritnej osi neprekročila 10% z celkových výdavkov na prioritnú os. Táto miera sa zvyšuje na 15% v prípade
prioritných osí zameraných na posilnenie sociálnej inklúzie s cieľom ich trvalo udrţateľnej integrácie v
zamestnaní a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce v zmysle čl. 3, ods. 1 psím. c) Nariadenia ES
1081/2006
11
v zmysle stanoviska DG EMPLOYMENT č. EMPL/B/2 D (2007) 5573 je moţné z prostriedkov ESF financovať
také vybavenie (zariadenie), ktoré sa beţne účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby.
12

V prípade schválenia spôsobu uplatňovania nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou
rozhodujúci schválený limit Európskou komisiou.

pre OP ZaSI bude
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Okrem toho sú neoprávnenými výdavkami najmä:
výdavky bez priameho vzťahu k projektu,
výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné k dosiahnutiu cieľov projektu,
výdavky, ktoré sú zo strany prijímateľa nedostatočne odôvodnené, alebo preukázané,
výdavky, ktoré prijímateľ dobrovoľne vynakladá na účely projektu t. j. nad rozsah
povinného spolufinancovania, resp. uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP.
výdavky, ktoré nie sú v súlade so schváleným rozpočtom projektu,
výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov,
výdavky, ktoré vznikli po 31. 12. 2015,
výdavky na projekty s celkovým či prevaţujúcim dopadom mimo cieľový región,
výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, vrátane
zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.),
mimoriadne náklady (napr. manká a škody),
výdavky, ktoré sú vo vyhlásenej výzve/priamom zadaní definované ako neoprávnené,
výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace s
realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu
účtovníctva a v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov,
za oprávnený výdavok sa nepovaţuje ani výdavok, ktorý vznikol vzájomným započítaním
pohľadávok a záväzkov a tieţ nevyúčtované zálohové platby a poskytnuté preddavky,
výdavky, ktoré nespĺňajú čo i len jednu z podmienok oprávnenosti uvedenú v časti 2.
tohto usmernenia,
kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších. predpisov, nie sú
oprávnené ak ich úhrada bola uskutočnená hotovostnou platbou,
ďalšie výdavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 pri jednotlivých skupinách výdavkov.
Výška oprávnených výdavkov projektu

Projekty generujúce príjem
Výšku oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia
Rady (ES) č. 1083/2006. Projektmi generujúcimi príjmy sú projekty, ktoré:
a) zahŕňajú investíciu do infraštruktúry, ktorej pouţívanie je spoplatnené a priamo
uhradené uţívateľmi a / alebo;
b) zahŕňajú predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov a / alebo;
c) zahŕňajú poskytovanie sluţieb za poplatok.
Výška oprávnených výdavkov na projekty generujúce príjmy pre investície do
infraštruktúry alebo ostatné projekty, pri ktorých moţno dopredu objektívne odhadnúť príjmy, je
maximálne do výšky rozdielu hodnoty investičných výdavkov zníţených o diskontovanú
hodnotu prínosov projektu (rozdiel medzi hotovostnými prevádzkovými príjmami a
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prevádzkovými výdavkami [t.j. bez odpisov, ktoré nie sú hotovostným tokom]) za stanovené
obdobie).
Investičné výdavky predstavujú súčet diskontovaných investičných výdavkov projektu
počas realizácie aktivít projektu. Hotovostné prevádzkové príjmy zahŕňajú aj diskontovanú
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku v poslednom roku referenčného obdobia. Hotovostné
prevádzkové výdavky zahŕňajú aj kapitálové výdavky potrebné na obnovu a modernizáciu
dlhodobého majetku.
Stanovené obdobie pre výpočet čistej súčasnej hodnoty príjmov projektu v zmysle
predchádzajúceho odseku počítaného od začiatku realizácie aktivít projektu (napríklad začiatok
rekonštrukcie, začiatok výstavby) je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

15 aţ 25 rokov v sektore energetiky;
30 rokov v sektore ţivotného prostredia a vodného hospodárstva;
30 rokov v sektore ţelezničnej dopravy;
25 aţ 30 rokov v sektore cestnej dopravy;
25 rokov v sektore leteckej a lodnej dopravy;
10 rokov v sektore priemyslu;
15 rokov v ostatných sektoroch sluţieb.

Obdobie pre výpočet čistej súčasnej hodnoty príjmov pre projekty v sektore ţivotného
prostredia môţe byť skrátené v súlade s publikáciou EK „Guide to cost- benefit analysis of
investment projects“ vydanou v roku 2002 v prípade, ak je čas fyzického poskytovania sluţby
podporenej projektom kratší ako stanovené obdobie (napr. z dôvodu disponibilného objemu). V
takomto prípade obdobie pre výpočet čistej súčasnej hodnoty príjmov projektu je totoţné s časom
fyzického poskytovania sluţby podporenej projektom.
Finančná analýza projektu je vykonávaná prírastkovou metódou, t.j. projekt sa hodnotí na
základe rozdielov v hotovostných tokoch medzi scenárom s realizáciou projektu a alternatívnym
scenárom bez realizácie projektu.
V prípade podpory existujúceho zariadenia/ sluţieb je nutné zohľadniť historické náklady a
porovnávajú sa scenár bez existencie príslušného zariadenia a scenár z účinnej prevádzky po
realizácií projektu. Investičné náklady sú v tomto prípade tvorené investičnými nákladmi na nový
projekt a súčasnou zostatkovou hodnotou existujúceho zariadenia alebo súčasnou hodnotou
dlhovej sluţby za nesplatené pôţičky existujúceho zariadenia.
RO resp. SORO zaviaţe ţiadateľov o NFP, aby pri finančnej analýze projektu pouţívali
stále ceny (referenčný rok je rok začiatku realizácie aktivít projektu) a diskontnú sadzbu pre
stanovenie čistej súčasnej hodnoty vo výške 5%. RO môţe akceptovať návrh ţiadateľa o NFP na
zvýšenie diskontnej sadzby v prípadoch súkromno-verejných partnerstiev, ak je návrh zvýšenia
diskontnej sadzby riadne zdôvodnený a podloţený overiteľnými údajmi.
Výška oprávnených verejných výdavkov (NFP) je stanovená v troch krokoch:
a) zistenie miery finančnej medzery vo financovaní ako podielu rozdielu diskontovaných
investičných výdavkov a diskontovaných príjmov projektu k diskontovanej hodnote investičných
výdavkov;
b) zistenie výšky verejne oprávnených výdavkov ako súčinu miery finančnej medzery a
oprávnených výdavkov projektu;
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c) výpočet príspevku z príslušného operačného programu (príslušný európsky fond a štátny
rozpočet) ako súčinu výšky verejne oprávnených výdavkov a % pomoci z fondu EÚ a štátneho
rozpočtu vyčleneného na príslušnú prioritnú os v zmysle operačného programu a programového
manuálu.
Spôsob výpočtu oprávnených verejných výdavkov (NFP) sa uplatňuje aj pri projektoch,
ktoré negenerujú príjmy (napr. ak poskytujú sluţby za poplatok) v zmysle Systému riadenia,
pričom miesto finančnej medzery je pre výpočet pouţívaná výška oprávnenej pomoci (napr. pre
prípad pro rata).
Výpočet príspevku z príslušného OP ZaSI (príslušný európsky fond a štátny rozpočet) ako
súčinu výšky verejne oprávnených výdavkov a % pomoci z fondu EÚ a štátneho rozpočtu
vyčleneného na príslušnú prioritnú os v zmysle operačného programu a programového manuálu.
V prípade neinvestičných projektov odpočíta RO resp. SORO príjmy vygenerované
projektom počas realizácie a 5 rokov po realizácii projektu, od výdavkov vykázaných EK a
vymáha od prijímateľa pomoci vrátanie NFP vo výške týchto príjmov v súlade s odsekom 3 čl.
55 Nariadenia Rady ES 1083/2006.
RO resp. SORO zaviaţe ţiadateľov o NFP pouţívať pre výpočet ekonomickej čistej
súčasnej hodnoty pri analýze nákladov a prínosov projektu sociálnu diskontnú sadzbu 5,5%.
Ustanovenia tejto časti sa nevzťahujú na projekty financované v rámci schémy štátnej
pomoci/ schémy de minimis.
V prípade projektu podliehajúcemu pravidlám štátnej pomoci sa v rámci stanovenia
maximálnej výšky NFP, t. j. verejnej pomoci poskytovanej v rámci operačného programu,
dodrţujú maximálne hodnoty štátnej pomoci.
Projekty kde sa nepredpokladá generovanie príjmu
V prípade projektu, ktorý nie je projektom generujúcim príjem v zmysle čl. 55 všeobecného
nariadenia, je výška NFP stanovená ako súčin oprávnených výdavkov projektu, výšky
oprávnenej pomoci (napr. pro rata) a intenzity pomoci z fondu EÚ a štátneho rozpočtu
vyčleneného na príslušnú prioritnú os v zmysle operačného programu a programového manuálu.
Príjmy vygenerované projektom počas realizácie a 5 rokov po realizácii projektu, odpočíta
RO resp. SORO od výdavkov vykázaných EK a vymáha od prijímateľa pomoci vrátanie NFP vo
výške týchto príjmov, v súlade s odsekom 3 čl. 55 Nariadenia Rady ES 1083/2006.
Príjem dosiahnutý z realizácie aktivít projektu, ktoré boli financované z verejných
prostriedkov (ESF a ŠR), sa vráti poskytovateľovi pomoci v zmysle uzatvorenej zmluvy
o poskytnutí NFP podľa nasledovného základného vzorca:
intenzita pomoci
Príjem na vrátenie = Príjem z projektu x _________________
100
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Príjmom z projektu sa rozumie tá časť dosiahnutého príjmu13, ktorá prislúcha pomeru
oprávnených výdavkov na celkových výdavkoch projektu. Pomer oprávnených výdavkov na
celkových výdavkoch projektu sa zohľadňuje kumulovane počas obdobia realizácie projektu a 5
rokov po realizácií projektu14 (príklad výpočtu viď. príloha č. 4).
Intenzitou pomoci je relatívna výška podielu pomoci (%) poskytnutá zo zdrojov ESF a ŠR k
celkovým oprávneným výdavkom projektu.
Informáciu o vzniknutom príjme, prijímateľ oznámi poskytovateľovi pomoci aj v najbliţšej
predkladanej monitorovacej správe formou priloţenia Súpisu príjmov z projektu (viď. v prílohe
č. 3).
Odvod príjmu je prijímateľ povinný, v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP15, vykonať
najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený na účet
uvedený na internetovej stránke http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=696 (Schéma
k vráteniu finančných prostriedkov).
.

33.. S
Skkuuppiinnyy oopprráávvnneennýýcchh vvýýddaavvkkoovv
Oprávnené výdavky vznikajú len pri realizácií aktivít projektu. Aktivitou projektu sa rozumie
súhrn činností realizovaných na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú
k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú
hodnotu pre ţiadateľa a/alebo cieľovú skupinu/uţívateľov výsledkov projektu nezávisle na
realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami,
pričom realizácia a ukončenie aktivity je merateľné dosiahnutím míľnikov.
Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity:
Hlavné aktivity sú aktivity, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu výsledkov projektu. Medzi
hlavné aktivity pri projektoch, ktorých implementácia predpokladá realizáciu stavebných prác, je
moţné zaradiť aj prípravu projektovej dokumentácie, vedľajšie rozpočtové náklady stavby,
výdavky na vedenie uskutočňovania stavby a v prípade svojpomocou realizovaných
jednoduchých stavieb v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. z. v znení neskorších predpisov,
vykonávanie stavebného dozoru.
Medzi podporné aktivity projektu patria riadenie projektu, publicita a informovanosť.

3.1 Základné členenie oprávnených výdavkov
13

§ 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
s výnimkou projektov predmetom, ktorých je riešenie malého a stredného podnikania v zmysle čl. 57 ods. 1
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006
15
čl. 10 všeobecne zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP
14
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1. Priame výdavky – sú výdavky/náklady, ktoré sú určené na financovanie hlavných aktivít
projektu. Vyznačujú sa tým, ţe priamo vznikajú pri uskutočňovaní oprávnenej hlavnej
aktivite projektu v súlade s cieľom projektu a programu. Napr.: výdavky na odmenu lektora,
školiace pomôcky, výdavky na obstaranie majetku (hmotného, nehmotného), prenájom
učebných priestorov a pod..
Priame výdavky sa podrobne sledujú v skupinách výdavkov, ktoré sú uvedené v „Číselníku
oprávnených výdavkov OP ZaSI“ (príloha č. 1) okrem skupiny 910 – paušálne nepriame
výdavky.
Osobitným typom priamych výdavkov je tzv. rezerva na nepredvídané výdavky, ktorú
riadiaci orgán OP ZaSI zavádza z dôvodu objektívneho uvádzania a posudzovania reálnych
jednotkových cien v čase hodnotenia projektov a na predpokladané zmeny zvýšenia cien
tovarov a sluţieb do konca realizácie projektu, prípadne na iné nepredvídané zmeny, ktoré
vzniknú počas realizácie projektu, ak sú nevyhnutné pre úspešné ukončenie projektu.
Rezerva na nepredvídané výdavky sa pouţije najmä v prípadoch, ak došlo k:
- objektívnej zmene cien výdavkov projektu v dôsledku zmeny legislatívy SR napr.: zvýšenie
nároku cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa z. č.
283/2002 Z. z. v znení n. pr., zvýšenia minimálnej mzdy, valorizácie platov v štátnej
sluţbe a pod., zmeny súm odvodov zamestnanca a zamestnávateľa (daňových povinností,
odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovni a pod.), zmena sadzby DPH a pod.
- zmene postavenia prijímateľa voči povinnostiam a nárokom vyplývajúcich z legislatívy SR:
napr.: registrácia prijímateľa ako zdaniteľnej osoby podliehajúcej DPH, prípadne zrušenie
registrácie prijímateľa ako zdaniteľnej osoby podliehajúcej DPH,
- vzrastu cien komodít na slovenskom trhu, prípadne na svetových trhoch, ktoré spôsobia
vzrast cien tovarov a sluţieb nevyhnutných na úspešnú realizáciu projektu,
- nepredvídanej zmene aktivít projektu, ktorú prijímateľ nespôsobil vlastným pričinením
a nevedel jej zabrániť. V takomto prípade prijímateľ musí preukázať poskytovateľovi
pomoci uskutočnenie úkonov, ktoré vykonal, aby takejto situácií predišiel, Napr.
nedostatočný záujem frekventantov o plánovanú aktivitu, na druhej strane väčší záujem
o inú aktivitu, ako bol pôvodne plánovaný počet. (S takouto zmenou sa musia upraviť aj
všetky súvisiace výdavky.)
- rozšírenie aktivít projektu, ak prijímateľom navrhovaná nová aktivita projektu pozitívne
ovplyvní výsledky projektu (zvýšenie sledovaných indikátorov, výstupov a dopadu).
Nárok na čerpanie výdavkov na rezervu na nepredvídané výdavky nevzniká prijímateľovi
automaticky. Nárok na čerpanie výdavkov na túto rezervu vznikne prijímateľovi len v tom
prípade, ak táto zmena, prípadne potreba skutočne v priebehu realizácie projektu nastala a to
nasledovným spôsobom:
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Čerpanie vytvorenej rezervy na nepredvídané výdavky sa neuskutočňuje priamo z tejto
poloţky, ale sa vykoná presunom finančných prostriedkov do konkrétnej poloţky priamych
výdavkov (napr.: v ktorej nastala zmena cien) v zmysle uzatvorenej zmluvy.
Výška rezervy na nepredvídané výdavky môţe byť vytvorená v maximálnej výške 15 % z
priamych výdavkov projektu bez tejto rezervy. Poskytovateľ pomoci (RO, prípadne SORO)
môţe v určitých prípadoch vo vyhlásenej výzve, prípadne v priamom zadaní určiť vyššiu
výšku rezervy na nepredvídané výdavky, a to len v prípade ak je predpoklad súčtu
medziročnej inflácie finančných prostriedkov v oprávnenom období realizácie projektov
vyšší ako je stanovená jej maximálna výška.
Rezerva na nepredvídané výdavky sa pouţije len v projektoch, v ktorých táto skupina
oprávnených výdavkov bola súčasťou rozpočtu oprávnených výdavkov vo vyhlásenej výzve,
prípadne v priamom zadaní a jej výška bola schválená a je predmetom Zmluvy o poskytnutí
NFP.
Rezerva na nepredvídané výdavky sa uvádza v osobitnej skupine výdavkov 920 – Rezerva
na nepredvídané výdavky.
2. Nepriame výdavky - sú beţné výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením realizácie
riadenia projektu, publicity a informovanosti:
a) výdavky prijímateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manaţér,
účtovník, a pod.);
b) tovary a sluţby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie
projektu vrátane informovania a publicity.
Nepriame výdavky sa uvádzajú v skupine výdavkov 910 – Paušálne nepriame výdavky.
Podrobný rozpis týchto výdavkov sa v ţiadosti o NFP uvádza v opise projektu (príloha č. 1
ţiadosti o NFP) v časti 4 rozpočet projektu a to osobitne v členení na aktivitu riadenie projektu
a na aktivitu publicita a informovanosť.

3.2 Číselník oprávnených výdavkov
Pre plánovanie, sledovanie a evidovanie výdavkov projektu sa ako jednotný číselník
oprávnených výdavkov v OP ZaSI pouţijú skupiny výdavkov uvedené v číselníku oprávnených
výdavkov OP ZaSI v stĺpci označenom ako „Skupina výdavkov“, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu tohto usmernenia (príloha č. 1).

3.3 Zatriedenie oprávnených výdavkov do skupín
Zatriedenie oprávnených výdavkov projektu do skupín oprávnených výdavkov podľa priloţeného
číselníka výdavkov, vykoná ţiadateľ/prijímateľ podľa ich vecného obsahu a to:
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V prípade subjektov verejnej správy, ktorým zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyplýva povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu pri sledovaní plnenia rozpočtu,
sa výdavky projektu zatriedia podľa ich vecného obsahu na úrovni podpoloţiek v zmysle
vydaného Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie číslo: MF/010 175/2004-42 v platnom znení.
V prípade skupiny výdavkov „610620 osobné náklady“ subjekty verejnej správy uvedú výdavky,
ktoré v ekonomickej klasifikácií zahŕňajú výdavky podtriedy 610 a 620.
Ostatné subjekty, ktorým nevyplýva povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri vecnom zatriedení výdavkov do skupín
výdavkov, sa výdavky zatriedia podľa ich vecného obsahu podľa prílohy č. 3 tohto usmernenia a
syntetického účtu v zmysle vydaného Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa
§ 4 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa na subjekt
ako na účtovnú jednotku vzťahuje.

3.4 Osobitosti niektorých typov výdavkov a ich oprávnenosť
1. Daň z pridanej hodnoty (DPH) a iné dane
Všeobecne je moţné vyjadriť, ţe dane a clá sú neoprávneným výdavkom ako napr. priame dane,
daň z nehnuteľnosti, cestná daň a pod..
Pri dani z pridanej hodnoty existuje výnimka, kedy táto daň je oprávneným výdavkom a to jedine
v prípade, ak prijímateľovi nevzniká nárok na odpočet tejto dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V prípade, keď je plnenie oprávnené iba v alikvotnej časti, je daň z pridanej hodnoty vzťahujúca
sa k tomuto plneniu oprávnená v rovnakej alikvotnej časti.
V prípade, ţe existuje zákonný nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, táto daň nie je
oprávneným výdavkom.
Pre účely sledovania vynaloţených výdavkov na DPH v OP ZaSI sa pre túto kategóriu výdavku
nevytvára osobitná skupina výdavkov. Časť DPH na ktorú neexistuje zákonný nárok na odpočet
dane z pridanej hodnoty tvorí súčasť ceny toho-ktorého výdavku. Pre účely zabezpečenia
riadiacim orgánom/SORO pre OP ZaSI sledovanie výdavkov na DPH sa táto časť výdavku
uvádza len ich vyčíslením v ţiadostiach o platbu pri konkrétnom výdavku.
2. Kapitálové výdavky podliehajúce pravidlám podľa ERDF (tzv. kríţové financovanie)
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V súlade s článkom 34, ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je moţné pre opatrenia
financované z ESF maximálne 10% alokácie na prioritnú os pouţiť v súlade s kritériami
oprávnenosti pre ERDF tzv. kríţové financovanie. V súlade s článkom 3, ods. 7 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 je moţné toto % zvýšiť na 15% pre opatrenia
sociálnej inklúzie.
V podmienkach Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je preto výška
kríţového financovania stanovená pre
prioritnú os 1 – Podpora rastu zamestnanosti;
prioritnú os 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy;
prioritnú os 5 – Technická pomoc;
opatrenie 3.1 – Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom
na vzdelanostnú spoločnosť;
opatrenie 3.3 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK a
opatrenie 3.4 – Technická pomoc pre BSK
vo výške 10% z predmetnej prioritnej osi resp. opatrenia.
Pre prioritnú os 2 – Podpora sociálnej inklúzie a opatrenie 3.2 – Podpora sociálnej inklúzie,
rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v BSK je výška kríţového
financovania 15% z alokácie uvedenej osi resp. opatrenia.
Kapitálové výdavky sa výlučne uvádzajú v skupinách oprávnených výdavkov 7xxxxx.
Poskytovateľ pomoci (RO, prípadne SORO) môţe v určitých prípadoch, ak je to pre dosiahnutie
cieľov projektu nevyhnutné, schváliť oprávnenosť výdavkov kríţového financovania v projekte
nad uvedené percento. Z vyčlenených prostriedkov konkrétnej výzvy však nesmie prekročiť
stanovené percento pre danú prioritnú os, prípadne opatrenie. RO/SORO je povinné zabezpečiť
neprekročenie stanoveného percenta pre prioritnú os, resp. opatrenie v rámci finančných
prostriedkov alokovaných na RO/SORO.

44.. P
Prreecchhooddnnéé uussttaannoovveenniiaa
k aktualizácií č. 2:
1. Na oprávnenosť výdavkov vyhlásených výziev (časovo ohraničených, alebo priebeţných)
pred účinnosťou tejto aktualizácie usmernenia platia pravidlá, tak ako boli zadefinované
v usmernení k oprávnenosti v čase vyhlásenia výzvy.
Ak skupiny oprávnených výdavkov v číselníku oprávnených výdavkov vo vyhlásenej výzve
nevychádza z ekonomickej klasifikácie výdavkov podľa prílohy č. 1 tohto usmernenia,
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre účely evidencie a sledovania
oprávnených výdavkov v ITMS vypracuje tzv. „prevodový mostík“ k nadväznosti skupín
oprávnených výdavkov zadefinovaných vo výzve ku skupinám výdavkov podľa prílohy č. 1
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tohto usmernenia. Zároveň SORO zabezpečí, aby tento prevodový mostík mal prijímateľ
k dispozícií najneskôr pred vyhotovením prvej ţiadosti o platbu. Zároveň SORO zabezpečí
zadávanie údajov do ITMS podľa prílohy č. 1 tohto usmernenia.
2. Do doby pokiaľ nebude definitívne schválená výška a spôsob preukazovania, uplatňovania
a kontroly nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou na národnej úrovni a odsúhlasená EK
pre OP ZaSI sa pouţije nasledovný postup:
Ţiadateľ k ţiadosti o nenávratný finančný príspevok priloţí osobitný podrobný rozpis
nepriamych nákladov vo forme tabuľky priloţenej v prílohe č. 2 tohto usmernenia, vrátane
komentáru rozpočtu, t. j. podľa jednotlivých skupín oprávnených výdavkov, tak ako ich
rozpisuje pri hlavných aktivitách projektu. V ostatných tabuľkových častiach ţiadosti
o nenávratný finančný príspevok prijímateľ uvedie nepriame výdavky v jednej sume. Výšku
predpokladaných nepriamych výdavkov v ţiadosti o NFP, sa do času schválenia EK,
akceptuje maximálne do výšky, ktorú vo výzve/v priamom zadaní uviedol poskytovateľ
pomoci (RO/SORO).
Prijímateľ v Ţiadosti o platbu bude nepriame výdavky preukazovať účtovnými dokladmi,
tak ich ako preukazuje pri priamych výdavkoch. Uvádzať ich však bude len v skupine 910
Paušálne nepriame výdavky.
Celková oprávnená výška nepriamych výdavkov za celé obdobie realizácie projektu sa
prepočíta v záverečnej ţiadosti o platbu, podľa schválených postupov MF SR.
k aktualizácií č. 4:
1. Obmedzenie oprávnenosti hotovostných výdavkov sa v projektoch OP ZaSI uplatní pri
hotovostných platbách uskutočnených v deň nasledujúci po dni podpísania dodatku
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. od 1. januára 2010 a to
dňom, ktorý nastane skôr.

55.. P
Prríílloohhyy
Príloha č. 1 – Číselník oprávnených výdavkov OP ZaSI
Príloha č. 2 – Podrobnejší rozpis skupín oprávnených výdavkov v Operačnom programe
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Príloha č. 3 - Súpis príjmov projektu
Príloha č. 4 - Výpočet odvodu príjmu
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Príloha č. 1 – Číselník oprávnených výdavkov OP ZaSI
Príloha č. 1

ČÍSELNÍK OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV OP ZaSI
Nadväumpsť na ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (MF/010175/2004-42)
trieda
podtrieda
položka
podpoložka

Oprávnenosť výdavkov
Skupina výdavkov

600 Bežné
výdavky

610620 osobné náklady

610620 osobné náklady17

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

631001 Tuzemské
631002 Zahraničné

632 Energie, voda a
komunikácie

633 Materiál

632001 Energie
632002 Vodné, stočné
632003 Poštové služby a
telekomunikačné služby
632004 Komunikačná infraštruktúra
633001 Interiérové vybavenie
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenie, technika a
náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje,
zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633007 Špeciálny materiál

631001 Tuzemské cestovné
náhrady
631002 Zahraničné cestovné
náhrady
632001 Energie
632002 Vodné, stočné
632003 Poštové služby a
telekomunikačné služby
633001 Materiál Interiérové
vybavenie
633002 Materiál Výpočtová
technika
633003 Materiál Telekomunikačná
technika
633004 Materiál Prevádzkové
stroje, prístroje, zariadenie,
technika a náradie
633005 Materiál Špeciálne stroje,
prístroje, zariadenie, technika
a náradie
633006 Materiál Všeobecný
633007 Materiál špeciálny

16

Komplementárne financovanie v súlade s čl. 34 od. 2 Nariadenia ES 1083/2006 (tzv. „kríţové financovanie“)

17

Pokrýva podtriedy 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní

Nadväznosť na rámcovú účtovnú osnovu
ESF ESF
Účet
Účt.skup.
Komp16
áno
nie 521 Mzdové náklady
52 Osobné náklady
524 Zákonné sociálne
poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
áno
nie 512 cestovné
51 služby
áno

nie 512 cestovné

51 služby

áno
áno
áno

nie 502 Spotreba energie
nie 502 Spotreba energie
nie 518 Ostatné služby

50 Spotrebované nákupy
50 Spotrebované nákupy
51 služby

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno
áno

nie 501 Spotreba materiálu
nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy
50 Spotrebované nákupy
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Nadväumpsť na ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (MF/010175/2004-42)
trieda
podtrieda
položka
podpoložka
633009 Knihy, časopisy, noviny ,
učebnice, učebné pomôcky a
kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a
pracovné pomôcky
633012 Osobná spotreba dieťaťa
633013 Softvér

Oprávnenosť výdavkov
Skupina výdavkov
633009 Materiál Knihy, časopisy,
noviny , učebnice, učebné
pomôcky a kompenzačné
pomôcky
633010 Materiál Pracovné odevy,
obuv a pracovné pomôcky
633012 Materiál Osobná spotreba
dieťaťa
633013 Materiál Softvér a licencie

Nadväznosť na rámcovú účtovnú osnovu
ESF ESF
Účet
Účt.skup.
Komp16
áno
nie 501 Spotreba materiálu
50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno
áno
áno

nie 501 Spotreba materiálu
nie 501 Spotreba materiálu
nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy
50 Spotrebované nákupy
50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno

nie 501 Spotreba materiálu

50 Spotrebované nákupy

áno
áno

nie 568 Ostatné finančné náklady
nie 518 Ostatné služby

56 Finančné náklady
51 služby

áno

nie 568 Ostatné finančné náklady

56 Finančné náklady

áno

nie 511 Opravy a udržiavanie

51 služby

áno

nie 511 Opravy a udržiavanie18

51 služby1

áno

nie 511 Opravy a udržiavanie1

51 služby1

áno

nie 511 Opravy a udržiavanie1

51 služby1

áno

nie 511 Opravy a udržiavanie1

51 služby1

áno

nie 511 Opravy a udržiavanie1

51 služby1

633018 Licencie
633015 Palivá ako zdroj energie
633016 Reprezentačné
633019 Komunikačná infraštruktúra
634 Dopravné

635 Rutinná a štandardná
údržba

634001 Palivo, mazivá, oleje,
špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a
výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom
dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a
pracovné pomôcky
635001 Interiérového vybavenia
635002
635009
635010
635003

633015 Palivá ako zdroj energie
633016 Materiál Reprezentačné
633019 Materiál komunikačná
infraštruktúra
634001 Palivo, mazivá, oleje,
špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a
výdavky s tým spojené (dopravné)
634003 Poistenie (dopravné)
634004 Prepravné a nájom
dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
(dopravné)
634006 Pracovné odevy, obuv a
pracovné pomôcky (dopravné)
635001 Údržba Interiérového
vybavenia
635002 Údržba Výpočtovej
techniky

Výpočtovej techniky
Softvéru
Komunikačnej infraštruktúry
Telekomunikačnej techniky 635003 Údržba Telekomunikačnej
techniky
635004 Prevádzkových strojov,
635004 Údržba Prevádzkových
prístrojov, zariadení, techniky a
strojov, prístrojov, zariadení,
náradia
techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov,
635005 Údržba Špeciálnych
prístrojov, zariadení, techniky a
strojov, prístrojov, zariadení,
náradia
techniky a náradia

18

Pre položku 635 Rutinná a štandardná údržba platí, že v prípade, že je táto údržba vykonávaná svojpomocne, ekvivalent v účtovej klasifikácii je účet 501 Spotreba materiálu, účtovná skupina 50 Spotrebované nákupy.
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Nadväumpsť na ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (MF/010175/2004-42)
trieda
podtrieda
položka
podpoložka
635006 Budov, objektov alebo ich
častí
635007 Pracovných odevov, obuvi
a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a
kompenzačných pomôcok

636 Nájomné za nájom

637 Služby

19

635200 Ostatného
636001 Budov, objektov alebo ich
častí
636002 Prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a
náradia
636008 Komunikačnej infraštruktúry
636003 Špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení, techniky,
náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov

Oprávnenosť výdavkov
Skupina výdavkov
635006 Údržba Budov, objektov
alebo ich častí
635007 Údržba Pracovných
odevov, obuvi a pracovných
pomôcok
635008 Údržba Kníh, učebných
pomôcok a kompenzačných
pomôcok
635200 Údržba Ostatného
636001 Nájom Budov, objektov
alebo ich častí
636002 Nájom Prevádzkových
strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia

636003 Nájom Špeciálnych
strojov, prístrojov, zariadení,
techniky, náradia a materiálu
636004 Nájom Dopravných
prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s
636005 Nájom Zo zmluvy o nájme
právom kúpy prenajatej veci
veci s právom kúpy prenajatej
veci
636006 Výpočtovej techniky
636006 Nájom výpočtovej
techniky
636007 Softvéru
636007 Nájom softvéru
637001 Školenia, kurzy, semináre, 637001 Školenia, kurzy,
porady, konferencie, sympóziá
semináre, porady, konferencie,
sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a
637003 Propagácia, reklama
inzercia
a inzercia
637004 Všeobecné služby
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637006 Náhrady
637007 Cestovné náhrady iným ako 637007 Cestovné náhrady iným
vlastným zamestnancom
ako vlastným zamestnancom
637009 Náhrada mzdy a platu
637009 Náhrada mzdy a platu

Nadväznosť na rámcovú účtovnú osnovu
ESF ESF
Účet
Účt.skup.
Komp16
áno
nie 511 Opravy a udržiavanie1
51 služby1
áno

nie 511 Opravy a udržiavanie1

51 služby1

áno

nie 511 Opravy a udržiavanie1

51 služby1

áno
áno

nie 511 Opravy a udržiavanie1
nie 518 Ostatné služby

51 služby1
51 služby

áno

nie 518 Ostatné služby

51 služby

áno

nie 518 Ostatné služby

51 služby

áno

nie 518 Ostatné služby

51 služby

áno

nie 518 Ostatné služby

51 služby

áno

nie 518 Ostatné služby

51 služby

áno
áno

nie 518 Ostatné služby
nie 518 Ostatné služby

51 služby
51 služby

áno
áno

nie 518 Ostatné služby
nie 518 Ostatné služby

51 služby
51 služby

áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie

51 služby
51 služby
51 služby
51 služby

áno

nie 518 Ostatné služby19

518 Ostatné služby
518 Ostatné služby
518 Ostatné služby
518 Ostatné služby

51 služby

V prípade, že ide o vlastných zamestnancov, použije sa účet 528 Ostatné sociálne náklady a príslušná účtová skupina, t.j. 52 – Osobné náklady
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Nadväumpsť na ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (MF/010175/2004-42)
trieda
podtrieda
položka
podpoložka
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637012 Poplatky a odvody
637014 Stravovanie
637015 Poistné

640 Bežné transfery

637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru
637036 Reprezentačné výdavky
642 Transfery jednotlivcom 642014 Jednotlivcovi
a neziskovým právnickým
osobám
642027 Na peňažné príspevky na
kompenzáciu
642030 Príplatky a príspevky

700 Kapitálové 710 Obstarávanie
výdavky
kapitálových aktív

20

644 Transfery
nefinančným
subjektom a transfery
príspevkovým
organizáciám
nezaradeným vo
verejnej správe
v registri organizácií
vedenom Štatistickým
úradom Slovenskej
republiky
711 Nákup pozemkov a
nehmotných aktív

637010 Na úlohy výskumu a
vývoja
637011 Štúdie, expertízy,
posudky
637012 Poplatky a odvody
637014 Stravovanie
637015 Poistné iné ako do ZP, SP
a povinného poistenia vozidla
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru
637036 Reprezentačné výdavky
642014 Transfery Jednotlivcovi

Nadväznosť na rámcovú účtovnú osnovu
ESF ESF
Účet
Účt.skup.
Komp16
áno
nie 518 Ostatné služby
51 služby
áno

nie 518 Ostatné služby

51 služby

áno
áno
áno

nie 568 Ostatné finančné náklady
nie 518 Ostatné služby20
nie 518 Ostatné služby

56 finančné náklady
51 služby
51 služby

áno
áno

nie 518 Ostatné služby
nie 518 Ostatné služby

51 služby
51 služby

áno
áno

nie 513 Náklady na reprrezentáciu
nie 358 Pohľadávky voči účastn
združenia
nie 358 Pohľadávky voči účastn
združenia
nie 358 Pohľadávky voči účastn
združenia
nie 358 Pohľadávky voči účastn
združenia

51 služby
35 Pohľad.voči spoloč. a
združeniu
35 Pohľad.voči spoloč. a
združeniu
35 Pohľad.voči spoloč. a
združeniu
35 Pohľad.voči spoloč. a
združeniu

642027 Transfery Na peňažné
príspevky na kompenzáciu
642030 Transfery Príplatky
a príspevky
642032 Transfery Na aktívne
opatrenia trhu práce

áno

644000 Transfery nefinančným
644000 Transfery nefinančným
subjektom a transfery
inštitúciám
príspevkovým organizáciám
nezaradeným vo verejnej
správe v registri organizácií
vedenom Štatistickým úradom
Slovenskej republiky

áno

nie –

–

711001 Pozemkov

711001 Nákup pozemkov

nie

711002 Lesov

711002 Nákup lesov

nie

711003 Softvéru

711003 Nákup softvéru

nie

áno 019 Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
áno 019 Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
áno 013 Softvér

711004 Licencií

711004 Nákup licencií

nie

áno 014 Oceniteľné práva

01 Dlhodobý nehmotný
majetok
01 Dlhodobý nehmotný
majetok
01 Dlhodobý nehmotný
majetok
01 Dlhodobý nehmotný
majetok

642032 Na aktívne opatrenia trhu
práce
644 Transfery
nefinančným subjektom
a transfery príspevkovým
organizáciám
nezaradeným vo verejnej
správe v registri
organizácií vedenom
Štatistickým úradom
Slovenskej republiky

Oprávnenosť výdavkov
Skupina výdavkov

áno
áno

V prípade, že ide o vlastných zamestnancov, použije sa účet 527 Zákonné sociálne dávky a príslušná účtová skupina, t.j. 52 – Osobné náklady
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Nadväumpsť na ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (MF/010175/2004-42)
trieda
podtrieda
položka
podpoložka

Oprávnenosť výdavkov
Skupina výdavkov

712 Nákup budov, objektov 712001 Budov, objektov alebo ich
alebo ich častí
častí
712002 Budov alebo objektov
určených na likvidáciu
713 Nákup strojov,
713001 Interiérového vybavenia
prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
713002 Výpočtovej techniky

714 Nákup dopravných
prostriedkov všetkých
druhov

712001 Nákup budov, objektov
alebo ich častí
712002 Nákup budov alebo
objektov určených na likvidáciu
713001 Nákup interiérového
vybavenia
713002 Nákup výpočtovej
techniky
713003 Telekomunikačnej techniky 713003 Nákup telekomunikačnej
techniky
713004 Prevádzkových strojov,
713004 Nákup prevádzkových
prístrojov, zariadení, techniky a
strojov, prístrojov, zariadení,
náradia
techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov,
713005 Nákup špeciálnych
prístrojov, zariadení, techniky,
strojov, prístrojov, zariadení,
náradia a materiálu
techniky, náradia a materiálu
713006 Komunikačnej infraštruktúry 713006 Nákup komunikačnej
infraštruktúry
714001 Osobných automobilov
714001 Nákup Osobných
automobilov
714002 Autobusov
714002 Nákup Autobusov
714003 Motocyklov, člnov,
trojkoliek, štvorkoliek
714004 Nákladných vozidiel,
ťahačov, prípojných vozidiel,
dopravných pracovných strojov,
traktorov
714005 Špeciálnych automobilov

717 Realizácia stavieb a
ich technického
zhodnotenia

718 Rekonštrukcia a
modernizácia strojov a
zariadení

714006 Dopravných lietadiel,
vrtuľníkov
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a
modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby,
stavebné úpravy
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky

Nadväznosť na rámcovú účtovnú osnovu
ESF ESF
Účet
Účt.skup.
Komp16
nie
áno 021 Stavby
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
nie
áno 021 Stavby
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
nie
áno 022 Samostatné hnuteľné veci 02 Dlhodobý hmotný
a súbory hnuteľných vecí
majetok – odpisovaný
nie
áno 022 Samostatné hnuteľné veci 02 Dlhodobý hmotný
a súbory hnuteľných vecí
majetok – odpisovaný
nie
áno 022 Samostatné hnuteľné veci 02 Dlhodobý hmotný
a súbory hnuteľných vecí
majetok – odpisovaný
nie
áno 022 Samostatné hnuteľné veci 02 Dlhodobý hmotný
a súbory hnuteľných vecí
majetok – odpisovaný
nie

áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí

02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný

nie

áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbor hnuteľných vecí
áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí

02 Dlhodobý hmotný
majetok - odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný
02 Dlhodobý hmotný
majetok – odpisovaný

nie
nie

714003 Nákup Motocyklov, člnov,
trojkoliek, štvorkoliek
714004 Nákup Nákladných
vozidiel, ťahačov, prípojných
vozidiel, dopravných pracovných
strojov, traktorov
714005 Nákup Špeciálnych
automobilov
714006 Nákup Dopravných
lietadiel, vrtuľníkov
717001 Realizácia nových stavieb

nie

nie

áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
áno 021 Stavby

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717003 Prístavby, nadstavby,
stavebné úpravy
718002 Modernizácia Výpočtovej
techniky
718003 Modernizácia
Telekomunikačnej techniky

nie

áno 021 Stavby

nie

áno 021 Stavby

nie

áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
áno 022 Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí

nie

nie
nie

nie
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Nadväumpsť na ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (MF/010175/2004-42)
trieda
podtrieda
položka
podpoložka
718004 Prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a
náradia
718005 Špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a
náradia
718006 Softvéru
718007 Komunikačnej infraštruktúry
719 Ostatné kapitálové
výdavky

719013 Na nákup zvierat
základného stáda

Oprávnenosť výdavkov
Skupina výdavkov

Nadväznosť na rámcovú účtovnú osnovu
ESF ESF
Účet
Účt.skup.
Komp16
718004 Modernizácia
nie
áno 022 Samostatné hnuteľné veci 02 Dlhodobý hmotný
Prevádzkových strojov, prístrojov,
a súbory hnuteľných vecí
majetok – odpisovaný
zariadení, techniky a náradia
718005 Modernizácia Špeciálnych
nie
áno 022 Samostatné hnuteľné veci 02 Dlhodobý hmotný
strojov, prístrojov, zariadení,
a súbory hnuteľných vecí
majetok – odpisovaný
techniky a náradia
718006 Modernizácia softvéru
nie
áno 022 Samostatné hnuteľné veci 02 Dlhodobý kmotný
a súbory hnuteľných vecí
majetok - odpisovaný
718007 Modernizácia
nie
áno 022 Samostatné hnuteľné veci 02 Dlhodobý hmotný
komunikačnej infraštruktúry
a súbory hnuteľných vecí
majetok – odpisovaný
719013 Nákup zvierat základného
nie
áno 026 Základné stádo a ťažné
02 Dlhodobý hmotný
stáda a ťažné zvieratá
zvieratá
majetok - odpisovaný
901 Odpisy dlhodobého
áno
nie 551 Odpisy dlhodobého
55 Odpisy, rezervy
hmotného majetku
nehmotného a majetku
a opravné položky
a dlhodobého hmotného
nákladov na hospodársku
majetku
činnosť
902 Odpisy dlhodobého
áno
nie 551 Odpisy dlhodobého
55 Odpisy, rezervy
nehmotného majetku
nehmotného a majetku
a opravné položky
a dlhodobého hmotného
nákladov na hospodársku
majetku
činnosť
910 – Paušálne nepriame výdavky áno
nie 5xx
5x Náklady
920 – Rezerva na nepredvídané
áno
nie xx
xx
výdavky
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Príloha č. 2
Podrobnejší rozpis skupín oprávnených výdavkov v Operačnom programe Zamestnanosť
a sociálna inklúzia
Oprávnené výdavky (t.j. výdavky/náklady) môţu byť:
- priame- beţné : (uvádzajú sa v skupinách oprávnených výdavkov 6xxxxx, 901 –
Odpisy dlhodobého hmotného majetku, 902 – odpisy dlhodobého
nehmotného majetku a 920 – Rezerva na nepredvídané výdavky)
- kapitálové (uvádzajú sa v skupinách oprávnených výdavkov 7xxxxx)
- nepriame (uvádzajú sa len v skupine 910 – Paušálne nepriame výdavky)

600 Bežné výdavky
Táto hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a sluţby, napr.
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údrţbu a opravy, nájomné.
Majetok obstarávaný z beţných výdavkov sa udrţuje a opravuje (vrátane modernizácie a
rekonštrukcie) vţdy z beţných výdavkov (635).
610620 Osobné náklady
Patria sem všetky plnenia fyzickým osobám v pracovnom pomere, v sluţobnom pomere a v
štátnozamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov zahraničnej sluţby) a za výkon
verejných funkcií uhrádzané podľa príslušných predpisov. Do skupiny výdavkov 610620 sa
zaraďujú platy, poistné a príspevky do poisťovní vrátane starobného dôchodkového
poistenia, súvisiace s činnosťou fyzických osôb na realizáciu aktivít projektu, ktoré sú v
pracovnom
pomere,
sluţobnom
pomere
a v štátnozamestnaneckom
pomere
k ţiadateľovi/prijímateľovi s výnimkou náhrad a odmien za pracovnú či sluţobnú
pohotovosť. V tejto skupine výdavkov sa uvádzajú výdavky, ktoré sú v ekonomickej
klasifikácií21 uvedené v poloţke 610 a 620.
Oprávneným výdavkom, pre všetky typy ţiadateľov/prijímateľov, je uhradená celková
cena práce22 vypočítaná z preukázanej mzdy23 obvyklej v danom čase a mieste. V tejto
poloţke sa uvádza len uhradená celková cena práce za vykonané práce na základe
zmluvného vzťahu uzatvoreného podľa Zákonníka práce24, okrem odmien zamestnancov
mimopracovného pomeru, ktoré sa uvádzajú v skupine výdavkov 637027. Vykonané
odvody za zamestnancov mimopracovného pomeru sa však z vecného hľadiska evidujú
21

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č.: MF/010175/2004-42
(Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov
22
t.j.: hrubá mzda zamestnanca za príslušné obdobie a odvody zamestnávateľa prislúchajúcich k vyplatenej mzde
zamestnancovi, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR (odvody do zdravotnej
poisťovne a Sociálnej poisťovni).
23
V prípade, ţe prijímateľ nepreukáţe, alebo nebude vedieť preukázať obvyklosť mzdy v danom čase a mieste, resp.
ak poskytovateľ pomoci bude mať pochybnosť o primeranosti výdavku, pri jeho posúdení pouţije vlastné
pomôcky podľa interného predpisu.
24
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
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v tejto skupine výdavkov. Napr.: Odmena25 lektora anglického jazyka, odmena
frekventanta (cieľovej skupiny) novovytvoreného pracovného miesta v sociálnom podniku,
odmena pracovníka poskytovania informačných a poradenských sluţieb pre cieľové
skupiny, odmena pracovníka vykonávajúceho zhromaţďovanie štatistických údajov
a analýz, monitorovania a výskumu... rodovej rovnosti, príp. v sociálnej inklúzií ak je táto
práca vykonávaná v rámci hlavnej aktivity projektu a pod..
Neoprávneným výdavkom je uhradená celková cena práce, prípadne jej podiel za práce,
ktoré neboli vykonané za účelom projektu, príp. vykonané práce neboli nevyhnutné na
dosiahnutie účelu projektu, alebo presahujú úroveň preukázanej celkovej ceny práce
v danom čase a mieste. Neoprávneným výdavkom sú aj ostatné výdavky na zamestnanca,
ku ktorým nie sú zamestnávatelia zaviazaní podľa osobitných právnych predpisov
(príspevky na penzijné pripoistenie, dary, a pod.), prídel (tvorba) zamestnávateľa do
sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších
predpisov, ďalej odstupné, odchodné podľa § 76 Zákonníka práce, náklady na prevádzku
vlastných zdravotníckych zariadení, náklady na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov,
ktorí nie sú cieľovou skupinou, náklady na výchovu ţiakov v stredných odborných
učilištiach.
V rámci tejto skupiny výdavkov sú neoprávnené osobné náklady na administratívny
a riadiaci personál ako aj na personál zabezpečujúci publicitu a informovanosť projektu
(tieto sú oprávnené v rámci skupiny výdavkov 910-Paušálne nepriame výdavky).

630 Tovary a služby
Táto kategória zahŕňa platby za tovary a sluţby vynaloţené na realizáciu hlavných aktivít
projektu.
Oprávneným výdavkom, pre všetky typy ţiadateľov/prijímateľov, je uhradená suma za
obstarané tovary a sluţby, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu cieľov projektu a súčasne
cieľov operačného programu, ak výber dodávateľa bol vykonaný v súlade so základnými
princípmi verejného obstarávania a pri dodrţaní všeobecne záväzných právnych predpisov
ES a SR v oblasti verejného obstarávania v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP.
V týchto skupinách výdavkov 63xxxx sa uvádzajú všetky obstarané tovary a sluţby na
základe uzatvoreného zmluvného vzťahu napr. podľa Obchodného zákonníka26,
Občianskeho zákonníka a pod. s výnimkou Zákonníka práce. Napr. Odmena lektora
anglického jazyka, ktorý nie je zamestnancom prijímateľa.
Neoprávnenými výdavkami sú tovary a sluţby, ktoré nie sú nevyhnutné na realizáciu
projektu, tovary a sluţby, ktorých cena je odvodená percentuálnym pomerom (napr. 0,5 %
z hodnoty nenávratného finančného príspevku projektu), tovary a sluţby, ktoré boli
obstarané bez vykonania verejného obstarania, v prípade zákaziek s nízkou hodnotou
v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, tovary
a sluţby u ktorých prijímateľ nevedel preukázať vhodnosť výberu ich obstarania na základe
princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, tovary a sluţby obstarané od osoby
(fyzickej, alebo právnickej), ktorá na predmet dodávky nemá potrebné oprávnenie podľa
25
26

Odmenou sa rozumie hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa, t.j. do výšky celkovej ceny práce
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
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osobitného predpisu27, resp. ak obstaranie tovaru, alebo sluţby nebolo v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
631 Cestovné náhrady
Patria sem výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom,
sluţobnom a v štátnozamestnaneckom pomere k ţiadateľovi/prijímateľovi pomoci
v súlade s platnou legislatívnou (napr. zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov) zúčastňujúcich sa na realizácií aktivít
projektu.
Pri pouţítí vlastného osobného motorového vozidla, ktoré nie je zahrnuté do majetku
prijímateľa, oprávnené sú výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované
pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za kaţdý
jeden km jazdy podľa osobitného predpisu28
631001 Tuzemské
Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách v
zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§§ 3-9 zákona).
631002 Zahraničné
Patria sem všetky cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách,
náhrady výdavkov a iné plnenia pri výkone práce v zahraničí v zmysle
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§§ 10-33 zákona).
Neoprávneným výdavkom skupiny 631 je suma vyplatená nad rámec nárokovateľnej
výšky zákonom o cestovných náhradách.
632 Energie, voda a komunikácie
Výdavky na všetky druhy energií, poštových sluţieb a telekomunikačných sluţieb
a komunikačnej infraštruktúry súvisiacich výlučne s hlavnými aktivitami projektu.
632001 Energie
Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá (palivá len na
vykurovanie, napr. vykurovacia nafta).
Nepatria sem výdavky za palivá spotrebúvané na výrobné a dopravné
účely, ktoré sa triedia pod 633 a 634.
632002 Vodné, stočné
632003 Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby
Poplatky a úhrady za práce a sluţby telekomunikácií, napr. za telefóny,
pouţívanie prípojky, prenájom telefónneho prístroja, automaticky
uskutočnené volania, výpisy uskutočnených volaní, rádiové stanice, faxy,
27
28

napr. zákon č. 455/1991 Zb. Ţivnostenský zákon v znení neskorších predpisov
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
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mobilné telefóny (za hovory, okrem poplatkov za internetové sluţby, ktoré
sa triedia na podpoloţke 632004), pagingy, poštové a kuriérske sluţby.
Súčasne sem patria výdavky, ktoré sa triedia na podpoloţke 632004, a to
poplatky za komunikačné (spojovacie) siete typu LAN, WAN, poplatky za
uţívanie rezortných, republikových a medzinárodných komunikačných
(spojovacích) sietí (napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačové siete,
elektronický prenos dát, prístup k internetu, IP telefónia.
Neoprávneným výdavkom skupiny 632 sú výdavky na energie, vodné a stočné,
ktoré úplne, alebo sčasti nesúvisia s objektmi vyuţívanými na projekt a za.
čas ktorý neslúţili pre účely projektu.
633 Materiál
633001 Materiál Interiérové vybavenie
Platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov, ktoré spĺňajú kritériá
uvedené pod 600.
633002 Materiál Výpočtová technika
Platby za obstaranie osobných počítačov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené
pod hlavnou kategóriou 600, vrátane materiálu k výpočtovej technike,
napr. „myší“, klávesníc, filtrov, monitorov a procesorov k počítačom,
nenahratých nosičov dát pre výpočtovú techniku, tlačiarní, podávačov
k tlačiarňam, čípových kariet (napr. pre Štátnu pokladnicu).
Z hľadiska zatriedenia výdavkov pre potreby ekonomickej klasifikácie je
pojem „ počítač “ uvedený vo vysvetlivke k hlavnej kategórii 700
Kapitálové výdavky.“;
633003 Materiál Telekomunikačná technika
Platby za obstaranie zvukových a obrazových prostriedkov, ktoré spĺňajú
kritériá uvedené pod hlavnou kategóriou 600 vrátane spojovej techniky,
spojovacieho a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie
zvukového a obrazového spojenia.
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
Platby za obstaranie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,
ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 600, napr. kancelárskych,
zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských, ubytovacích,
odpadových nádob, elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel a
elektromotorov, unimobuniek, náradia pouţívaného vo vlastných
dielňach a pre údrţbu vo vlastnej réţii, ručných hasiacich prístrojov,
hudobných nástrojov.
Pracovné nástroje a náradie pouţívané výlučne na opravy dopravných
prostriedkov sa triedi na 634.
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
Napr. vojenské, meracie, monitorovacie, zdravotnícke, spravodajské,
výzbrojné, technické prostriedky na zhotovenie, úpravu a kontrolu
osobných dokladov, pre kontrolu a dozor nad cestnou premávkou,
ţenijná, pyrotechnická, detekčná, chemická a poţiarna technika,
signálno-bezpečnostná technika (vyrozumievacia, varovacia), skúšobná
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a testovacia technika (skúšobné ihly a kamene, tavebné pomôcky a
kovadliny).
633006 Materiál Všeobecný
Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce,
napr. všetky druhy pouţívaného papiera (kancelársky, pre
rozmnoţovanie, pre počítačové tlačiarne atď.), tlačivá a formuláre,
polygrafický, zdravotnícky a rehabilitačný (aj v sociálnych
zariadeniach), zubnotechnický, videokazety, audiokazety, kompaktné
disky, tonery, monočlánky, batérie do mobilných telefónov, fotografický
a osvetový, obchodný, na výstavy, propagačnú činnosť, archeologický
výskum, pre obvinených a odsúdených (strihacie a holiace strojčeky,
noţnice, hrebene atď.), vzorky netextilné a textilné, súčiastky na
hudobné nástroje, vybavenie scénickej a kostýmovej výpravy vo vlastnej
réţii, notový materiál, čistiaci, hygienický a dezinfekčný, deratizačný a
dezinsekčný, lieky vrátane platieb za lieky a drobný zdravotnícky
materiál na vybavenie lekárničiek na pracoviskách a v dopravných
prostriedkoch, vitamíny a podporné prostriedky, očkovacie séra,
diagnostiká, chemikálie a močovina, archiválie a archívne krabice,
kvety, vence (rezané kvety na výzdobu priestorov), kytice pri
občianskych obradoch, vence a kytice pre zosnulého vlastného
zamestnanca, resp. dôchodcu, ako aj na pietne akty, umelé kvety len ak
spĺňajú kritériá financovania z beţných výdavkov, technické plyny,
konzervačný, posypový, stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný,
evidenčné číslo (bývalé štátne poznávacie značky), dopravné značky a
uličné tabule (aj tabule na označenie budov), informačné tabule, štátne
symboly a symboly územnej samosprávy (štátny znak, zástava, vlajky
atď.), štátne a miestne vyznamenania (medaily, plakety, diplomy atď.);
proviantný, telovýchovný a športový materiál, vybavenie stravovacích
zariadení, posvätné liturgické nádoby a pomôcky, sadenice, stromčeky,
kríky, trvanlivé kvety, zemina, osivo a biologická rekultivácia, zvieratá
(okrem základného stáda a ťaţných zvierat), výstroj a pomôcky pre chov
a výcvik, veterinárny materiál, očkovacie séra a látky, krmivo, stelivo (aj
ošetrenie zvierat); laboratórne sklo a pomôcky, laboratórne štandardy,
ošatenie a vecné dary v detských domovoch, na výrobné účely
vedľajšieho hospodárstva.
V prípade prideľovania sluţobných tašiek, ak to pripúšťajú platné
predpisy, výdavky na ne sa klasifikujú tieţ tu.
Materiál pouţívaný výlučne na opravy dopravných prostriedkov sa triedi
na 634.
633007 Materiál Špeciálny
Napr. vojenský, výstrojný, výzbrojný, pre šifrovú sluţbu, poţiarnej
ochrany, civilnej ochrany, príslušníkov polície a colníkov (aj na ochranu
ţivota a zdravia policajtov), reštaurátorský (aj plátkové a práškové zlato a
striebro), puncové značky, colné uzávery, pásky, plomby, pre knihárske
dielne.
633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a
kompenzačné pomôcky
Zahŕňa platby za nakúpené (aj za distribúciu) knihy, časopisy, noviny,
odborné publikácie, Zbierky zákonov, vestníky, normy, mapy, učebnice,
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učebné a kompenzačné pomôcky (aj na CD a diskete) a pod., obstarávané
tak pre potreby jednotlivých zamestnancov a kniţníc organizácií, ako aj
pre kniţničné fondy verejných kniţníc, či pre potreby väzňov. Patrí sem aj
materiál pre výchovu, názorné vyučovanie a dielne, školské potreby
poskytované bezplatne (aj pre potreby obvinených a odsúdených).
633010 Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
Patria sem osobné ochranné pracovné prostriedky, rovnošaty (uniformy),
posteľná výbava, pracovné odevy v zdravotníctve, v lesníctve, pre
poţiarnu ochranu, aj pre mestskú a obecnú políciu, taláre, pre obvinených
a odsúdených vo väzenstve a pod., ak spĺňajú kritériá obstarávania z
beţných výdavkov.
Vylúčené sú pracovné odevy a obuv pre zamestnancov dopravných zloţiek
organizácií (vodiči, mechanici a pod.) - tieto sa triedia na 634.
633012 Materiál Osobná spotreba dieťaťa
Napr. v profesionálnej rodine, špeciálnej materskej škole internátnej,
špeciálnej základnej škole internátnej, odbornom učilišti internátnom,
diagnostických centrách.
633013 Materiál Softvér a licencie
Z tejto podpoloţky sa hradia výdavky na obstaranie softvéru vrátane
výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s pouţívaním softvéru, ak
nespĺňa kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z
kapitálových výdavkov. Nepatrí sem obstaranie drobného nehmotného
majetku, ktorý sa na základe rozhodnutia organizácie účtuje ako dlhodobý
nehmotný majetok v súlade s platnými postupmi účtovania a organizácia
ho financuje z kapitálových výdavkov.
Súčasne sem patria výdavky, ktoré sa triedia na podpoloţke 633018, a to
výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a patentov, ak nespĺňajú
kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových
výdavkov, okrem výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s
pouţívaním softvéru, ktoré sa triedia na podpoloţke 633013. Nepatrí sem
obstaranie drobného nehmotného majetku, ktorý sa na základe rozhodnutia
organizácie účtuje ako dlhodobý nehmotný majetok v súlade s platnými
postupmi účtovania a organizácia ho financuje z kapitálových výdavkov.
633015 Palivá ako zdroj energie
Na iné ako dopravné účely, napr. pre generátory, buldozéry, kosačky a iné
pracovné mechanizmy; aj propán butánová fľaša.
633016 Materiál Reprezentačné
Vrátane vecných darov a kvetov poskytnutých pri reprezentačných
účeloch (tuzemská alebo zahraničná delegácia).
Patria sem výdavky na obstaranie materiálu reprezentačného charakteru,
napr. káva, čaj, minerálka, cukor a pod. nie alkoholické nápoje, ak sú
poskytnuté z vlastných zdrojov. V prípade, ţe tieto veci sú obstarané
dodávateľsky (od 1.1.2009) sa výdavky triedia v podpoloţke 637036
Reprezentačné výdavky. Reprezentačné výdavky sú oprávnené, ak boli
poskytnuté účastníkom hlavných aktivít projektu. Nepatria sem výdavky
na informovanie a publicitu. Tie sú oprávnené v rámci skupiny 910
paušálne nepriame výdavky.
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633019 Materiál komunikačná infraštruktúra
Materiál na zabezpečenie komunikačných (spojovacích) sietí typu
LAN,WAN (rezortné, republikové a medzinárodné spojovacie siete, napr.
SANET, GOVNET, VSNET), počítačových sietí, elektronického prenosu
dát, prístupu k internetu.

634 Dopravné
Patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom,
vrátane sluţobných a prenajatých dopravných prostriedkov. Obsahuje i náklady na
servis, údrţbu a všetky druhy opráv sluţobných dopravných prostriedkov vrátane
pracovného náradia a materiálu, ako aj na pohonné hmoty pre zabezpečenie výcviku
vojsk.
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Patrí sem len palivo na dopravné účely (pohonné hmoty), aj pri zahraničných
pracovných cestách sluţobným vozidlom, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, LPG
plyny.
Pri pouţití osobného motorového vozidla, sú oprávnené výdavky na spotrebované
pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby
uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto
spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so
skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo
spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie
autorizácie podľa osobitného predpisu alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu
preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo
pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v
technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa
tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným
vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje
spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo na základe dokladov o nákupe
pohonných látok najviac však do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému
sledovania prevádzky vozidiel za pracovné cesty vykonané za účelom realizácie
projektu,
634002 Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené
V prípade dodávateľského zabezpečenia úhrada za dodanú sluţbu, pri
realizácii vo vlastnej réţii, napr. nákup materiálu, pracovných nástrojov,
náradí, čistiacich potrieb, premeranie spotreby paliva, drobný materiál
pre vodičov (napr. osvieţovače vzduchu, jelenice, hubky aj slnečné
okuliare), pneumatiky, batérie (aj nahodenie pneumatík, vyváţenie
kolies, nabitie batérií), navigačných zariadení, náhradné diely na opravy
vrátane diskov a duší, emisné kontroly, poplatky za sluţby staníc
technickej kontroly. Ďalej sa tu triedi aj doplnkové vybavenie vozidiel
(napr. rádia, záclonky).
634003 Poistenie (dopravné)
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Povinné zmluvné a havarijné poistenie.
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
Patria sem výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovarov, napr.
všetky výdavky spojené s dopravou ţiakov pri lyţiarskych kurzoch,
školských exkurziách a do škôl v prírode, výdavky spojené s dopravou
študentov vysokých škôl pri telovýchovných kurzoch, pri absolvovaní
povinných praxí a pri exkurziách, zabezpečenie prepravy osôb
taxisluţbou alebo iným dodávateľom prepravnej sluţby, odvoz surovín
do zberu, preprava prístroja do opravy, prenájom zabezpečovacieho
systému, aj poplatok za uţívanie frekvenčného pásma povelového
zariadenia, tzv. LOJACK, systém bezpečnostného značenia skiel.
634005 Karty, známky, poplatky (dopravné)
Patria sem diaľničné známky, diaľničné poplatky, parkovacie karty,
parkovné, zelené karty, kreditné karty, letiskové poplatky.
Ak majú poplatky charakter potrebných vedľajších výdavkov, ktoré
vznikli zamestnancovi v súvislosti s plnením pracovných úloh na
pracovnej ceste, patria pod 631.
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (dopravné)
Pre zamestnancov dopravných zloţiek organizácií - vodičov,
mechanikov a pod.
635 Rutinná a štandardná údrţba
Výdavky na práce a sluţby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa
zabezpečuje beţné fungovanie majetku (napr. budov, prevádzkového zariadenia,
kancelárskeho vybavenia, softvéru, komunikačnej infraštruktúry) s výnimkou opráv
a údrţby dopravných prostriedkov, ktoré sa klasifikujú pod 634.
Udrţiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a
odstraňujú sa drobnejšie závady.
Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie majetku za
účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Opravou
sa majetok uvedie do pôvodného stavu v akom sa nachádzal v čase jeho obstarania,
zamedzuje sa vzniku poškodenia, zabezpečuje sa plynulosť a bezpečnosť
pouţívania majetku, a to i napriek zabudovaniu kvalitatívne nových prvkov, ktoré
však neovplyvňujú výkonnosť a spôsob vyuţitia majetku.
635001 Údrţba Interiérového vybavenia
Napr. nábytku.
635002 Údrţba Výpočtovej techniky
Patria sem výdavky na údrţbu, ktoré sa evidujú v podpoloţke 635002
Výpočtová technika, 635009 Softvéru - Softvéru a aplikácií, napr. update –
aktualizácia programového produktu vykonaním malých zásahov do
existujúceho produktu ako aj výdavky podpoloţky 635010 Komunikačnej
infraštruktúry napr. komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN
(rezortné, republikové a medzinárodné spojovacie siete, napr. SANET,
GOVNET, VSNET), počítačových sietí, elektronického prenosu dát.
635003 Údrţba Telekomunikačnej techniky
635004 Údrţba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia
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Napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích,
dielenských, ubytovacích, odpadových nádob, elektrospotrebičov,
rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov, hasiacich prístrojov, plynových
fliaš. na technický plyn, učebných a kompenzačných pomôcok, prístrojov,
zariadení a náradia pre športové účely, vnútorného informačného systému,
časomerných zariadení, vrátane prístupového a dochádzkového systému,
koľajísk a vlečiek, výmenníkových staníc tepla, rozvodov plynu a
elektrickej energie, mechanizačnej techniky vrátane vysokozdviţných
vozíkov, hudobných nástrojov, elektrospotrebičov, klimatizácie,
klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky, energetických zariadení
vrátane
náhradných
zdrojov
energie,
vykurovacích
telies,
medziobjektových rozvodov ústredného kúrenia a teplej úţitkovej vody,
čistiarní odpadových vôd (vrátane zavlaţovacích sústav a vodovodov),
vodárenských zariadení, kanalizácie, kotolní a kotlov, výťahov, servisnej
techniky, pracovného náradia, vrátane aj príslušného materiálu k vyššie
uvedenému.
635005 Údrţba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Napr. vojenských, meracích, monitorovacích, signálno - bezpečnostnej
techniky (vyrozumievanej, varovacej), spravodajských, výzbrojných,
technických prostriedkov na zhotovenie, úpravu a kontrolu osobných
dokladov, zariadení pre kontrolu a dozor nad cestnou premávkou, ţenijnej,
pyrotechnickej, detekčnej, chemickej, poţiarnej a zabezpečovacej
techniky, technických prostriedkov šifrovej sluţby, vrátane aj príslušného
materiálu k vyššie uvedenému.
635006 Údrţba Budov, objektov alebo ich častí
Napr.
kancelárskych,
archívnych,
vojenských,
výcvikových,
zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, školiacich, dielenských,
ubytovacích, rekreačných, kultúrnych, pamiatkových, sociálnych (aj pre
utečencov a migrantov), väzenských objektov, trhovísk, výstavných
priestorov, garáţí, škôl, vrátane materských .kôl, športových priestorov a
objektov, obytných domov, umeleckých diel (aj reštaurovanie múzejných
predmetov), cintorínov a domov smútku, verejnej zelene (aj vrátane záhrad
a zelene, ktoré sú súčasťou objektov ZÚ SR a rezidencií a dopravnej
zelene), miestneho rozhlasu, ciest, diaľnic a chodníkov (vrátane značenia
turistických chodníkov), mostov, podchodov, lávok, autobusových
čakární, dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia vrátane
parkovacích stĺpikov, zvodidiel, zábradlia a parkovacích automatov,
minerálnych prameňov, prístreškov, okolia a jazierok, skládok tuhého
domového odpadu (vrátane ţúmp), poţiarnych zbrojníc, štátnych hraníc,
stoţiarov na vlajky, mestských WC a fontán, telovýchovných a športových
zariadení, verejného a slávnostného osvetlenia.
635007 Údrţba Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Údrţba Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Údrţba Ostatného
636 Nájomné za nájom
Platby za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí. Pri nájme nehnuteľných vecí
príslušné podpoloţky slúţia i pre nájomné za časť budov (priestorov). Triedia sa tu
platby za nájom výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry. Patrí
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sem aj operatívny lízing, nie finančný (824) s výnimkou finančného lízingu
rozpočtových organizácií pri financovaní projektov Európskeho sociálneho fondu.
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí
Napr. administratívnych budov, skladov, dielní, garáţí, škôl, školských a
školiacich stredísk, stravovacích, ubytovacích, kultúrnych, rekreačných a
zdravotných stredísk, zariadení sociálnych sluţieb, telovýchovných a
športových zariadení, rokovacích miestností, bytov, pozemkov (aj
vlastníkom za pôdu), ochranných stavieb civilnej ochrany, archívov,
rezidencií, reprezentačných a obradných priestorov, parkovacích boxov a
parkovísk, výstavných plôch, objektov a priestorov na umiestnenie
základňových spojovacích prenosových zariadení, budov vojenského
charakteru, výcvikových a účelových zariadení, poľných kancelárií.
636002 Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia
Napr. stravovacích (vrátane zeleninového pultu v jedálni),
zdravotníckych,
laboratórnych,
tlmočníckych,
uzamykateľných
priečinkov (za nájom priečinku na pošte, v banke a pod.), plynových
fliaš, zásobníkov plynu na technické plyny, telefónnych liniek (vrátane
telefónnych ústrední a telekomunikačnej techniky), poplašných
zariadení, trafostaníc, výpočtovej techniky, vyvolávacích automatov na
mikrofilmy, nábytkov, odpadových nádob, umeleckých diel a hudobných
nástrojov, lodných výťahov, frankovacích, rozmnoţovacích a
kopírovacích strojov, rohoţiek, dopravných značiek, tlačiarenských
strojov, strojov pre knihárske a polygrafické spracovanie a pracovných
mechanizmov a prístrojov, zariadení a náradia pre športové účely.
Súčasne sem patria aj výdavky podtriedy 636008 Komunikačnej
infraštruktúry, t. j. napr.: optických vlákien, zariadení OVID na prenos
videosignálu.
636003 Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia
a materiálu
636004 Nájom Dopravných prostriedkov
Formou operatívneho lízingu.
636005 Nájom Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
Finančný lízing rozpočtovej organizácie pri financovaní projektov
Európskeho sociálneho fondu.
636006 Nájom výpočtovej techniky
636007 Nájom softvéru
637 Sluţby
Patria sem akékoľvek ďalšie vstupy na činnosť nezaradené v predchádzajúcich
špecifických poloţkách 631 a. 636 realizované dodávateľským spôsobom, resp. na
dohodu o vykonaní práce.
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
Patria sem napr. výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní
nehmotného majetku, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov - školenia
pre budované prevádzky, účastnícke poplatky usporiadajúcim právnickým
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osobám pôsobiacim v príslušnej oblasti, stravovacie a ubytovacie náklady,
odmeny za prednáškovú činnosť, nákup materiálu, publikácií a pomôcok
na akcie, nájomné za prednáškové priestory, príp. iné náklady na akcie,
okrem cestovného, ktoré sa klasifikuje pod 631.Výdavky na stravu sú
v uvedenej podpoloţke zahrnuté len v súvislosti so školením, kurzom,
seminárom, poradou, konferenciou alebo sympóziom.
637002 Konkurzy a súťaţe
Patria sem napr. výdavky súvisiace s draţbou, športovými podujatiami,
kultúrnou činnosťou, vrátane mládeţníckych podujatí, na vecné dary pri
športových a kultúrnych podujatiach, výdavky na ohňostroj, finančné
odmeny za športové a kultúrne podujatia, aj za spracovanie súťaţných
podkladov.
637003 Propagácia, reklama a inzercia
Patria sem napr. výdavky za vytvorenie web stránky v medzinárodnej sieti
INTERNET, vládnej sieti GOVNET, vizitky, zastúpenie a účasť na
výstavách a expozíciách, prepis šotov, novoročné pozdravy.
(Uvedená poloţka je oprávnená, ak webstránka slúţi ako nevyhnutná
súčasť realizácie hlavných aktivít projektu napr.: na komunikáciu
s cieľovou skupinou pri e-learningu. Ak sa stránka vyuţíva len na
informovanie o pokroku projektu a publicitu, takýto výdavok sa povaţuje
za nepriamy výdavok a patrí do skupiny oprávnených výdavkov 910
Paušálne nepriame výdavky.)
637004 Všeobecné sluţby
Dodávateľským spôsobom.
Napr. tlač tlačív, kolkových cenín, máp, osobných dokladov, preukazov,
pokynov, cenníkov, broţúr a iných publikácií (aj distribúcia),
polygrafické, rozmnoţovacie a plánografické sluţby (napr. razenie a
viazanie kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej
dokumentácie), výroba informačných tabúl. Čistenie vodných tokov (aj
kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd), uloţenie
a likvidácia odpadu, poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek
poľnohospodárskych kultúr vrátane pozberovej úpravy, upratovanie,
čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, informačné
sluţby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotosluţby, vrátane
xerokópie
článkov
získaných
prostredníctvom
Medzinárodnej
29
medzikniţničnej výpoţičnej sluţby) , veterinárna prevencia a ochrana
štátneho územia, odchyt a ošetrenie zvierat, tlmočnícka a prekladateľská
činnosť (vrátane prípadnej súvisiacej sprievodcovskej a redakčnej
činnosti), externé vyučovanie vrátane vypracovania skúšobných otázok,
overovanie spôsobilosti výkonu povolania, starostlivosť o chránené časti
prírody vrátane dokumentácie ochrany prírody, sprievodcovskej a stráţnej
(ochrannej) sluţby, sluţieb súvisiacich s ochranou prírody, nahrávanie a
ozvučenie pojednávaní, čistenie verejných priestranstiev, odvoz všetkých
druhov odpadov, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, osobitné
štatistické zisťovania, spracovanie účtovníctva a miezd, za vykonanie
sluţby, resp. správu bytového a nebytového hospodárstva správcovským
subjektom (napr. s. r. o.), ktorý spravuje byty v osobnom vlastníctve, ale aj
29

Nie práce spojené s monitorovaním projektu a s vypracovaním monitorovacích správ projektu. (Tieto výdavky sú
nepriamymi výdavkami projektu, ktoré sa zahrňujú do skupiny oprávnených výdavkov 910 – Paušálne nepriame
výdavky).
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byty nájomné . obecné, t. j. vo vlastníctve obce, sluţby správcovi budovy
(tzv. reţijné náklady); za uloţenie zbraní u polície, administratívne sluţby.
Úprava a výzdoba verejného priestranstva (napr. vlajková výzdoba), šitie,
prešívanie, brúsenie, gravírovanie, sklárstvo, stolárstvo, aranţérstvo,
holenie, strihanie, pedikúra obyvateľov a chovancov v zariadení
sociálnych sluţieb, dekorácie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, rámovanie
obrazov, sťahovanie a manipulačné práce; sluţby pri obchodovaní s
cennými papiermi prostredníctvom člena centrálneho depozitára
(Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, odmena
komisárovi cenných papierov - Fond národného majetku SR), doplnkový
predaj devíz, likvidácia prestárlych chemikálií a liekov, opotrebovaných
motorových olejov, renovácia pások a tonerov, sluţby asistenta poslanca.
637005 Špeciálne sluţby
Dodávateľským spôsobom.
Napr. ochrana objektov, techniky a materiálov (aj platby za poskytované
sluţby pri stráţení objektov, preprave peňazí a pod. vrátane
bezpečnostných sluţieb), sluţby poskytnuté formou outsourcingu, výkony
IT(informačných technológií), prieskumné a projektové práce,
archeologický prieskum, geologický prieskum a geologické práce, ktoré
súvisia s geologickým prieskumom (nesúvisiace s výstavbou a s úlohami
rozvoja vedy a techniky, geodetické práce a kartografické práce
nesúvisiace s výstavbou), ekologická asanácia územia (náklady súvisiace s
odstraňovaním ekologických havárií). Demolácie a plošné asanácie
nesúvisiace s výstavbou. Geometrický plán (aj spracovanie noriem a
letecké snímkovanie), notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorske,
poradensko-konzultačné,
exekučné,
meranie
a
monitorovanie,
typologizácia a pasportizácia, varovací a vyrozumievací systém civilnej
ochrany, vrátane elektrických poplachových sirén a prekládky,
meteorológia, vypracovanie metodík, preprava mŕtvol a práce súvisiace s
ich odkrytím vrátane patologických vriec, výkony poţiarnej techniky,
osobná hygiena vojsk, kalibrácia prístrojov a posúdenie techniky, ochrana
osobných údajov v informačnom systéme, metrológia a skúšobníctvo,
protetické práce, zariadení a prostriedkov poţiarnej ochrany, pohrebné
trovy (výdavky spojené s pohrebom, napr. v ozbrojených zloţkách,
obyvateľov zariadení sociálnych sluţieb, bezdomovcov, utečencov, osôb
bez príbuzných), pre ţiadateľov o priznanie postavenia utečenca (napr.
stravovanie, ubytovanie, pranie, poplatok sociálnemu zariadeniu,
školským zariadeniam za dieťa utečenca); rezbárstvo, výroba rekvizít,
scénická a kostýmová výprava dodávateľským spôsobom a likvidácia
špeciálneho materiálu CO.
637006 Náhrady
Okrem 637007, 637008 a 637009.
Napr. za: veci nadobudnuté od fyzických osôb, poskytnutie pomoci,
poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zavinené protiprávne konanie,
zdravotnú starostlivosť nad rámec zákona č. 577/2004 Z. z., poskytnutú
liečebno-preventívnu starostlivosť v zmysle medzivládnych dohôd,
rekondičné pobyty, preventívnu rehabilitáciu a preventívne lekárske
prehliadky, sociálno-psychologický výcvik sociálnych pracovníkov,
zdravotnú starostlivosť poskytnutú bezdomovcom, odvodové a
prieskumné konania, rekreácie pre občanov umiestnených v zariadeniach
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sociálnych sluţieb, organizáciu výchovno-rekreačných programov pre deti
a výchovno-vzdelávacích aktivít pre rómske rodiny, pracovnú silu zo
zahraničných miestnych zdrojov pre práce na zastupiteľských úradoch,
výkon inšpekcie (kontroly vykonávané daňovými úradmi), úhradu
nákladov organizáciám za povinnú prax ţiakov a študentov vysokých škôl,
za úhradu výdavkov na bývanie v profesionálnej rodine, pouţitie líčidiel,
opravu vlastných hudobných nástrojov len v prípade, ak zamestnávateľ
uhradí svojmu zamestnancovi skutočne preukázané výdavky (pouţíva
Ministerstvo kultúry SR).
637007 Cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom
Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným neţ vlastným zamestnancom.
Napr. prísediacim, svedkom, znalcom, členom Súdnej rady SR, členom
stráţe prírody, tlmočníkom, zadrţaným osobám a ţiadateľom o priznanie
postavenia utečenca bez finančných prostriedkov, osobám vyhosteným z
územia SR, stravovanie svedka a zadrţaných osôb, osôb predvedených na
nástup výkonu trestu, aj ubytovanie svedka v prípade súdneho procesu
mimo trvalého bydliska svedka, vojakom, s výnimkou profesionálnych
vojakov, osobám prizvaným na zasadnutie výboru NR SR, členom
poradných orgánov ministra a ostatným (napr. v zmysle zákona č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane), za ubytovanie poslancov v zariadeniach
hotelového typu, darcom krvi, za ubytovanie ţiakov a študentov vysokých
škôl pri lyţiarskych kurzoch a absolvovaní povinnej praxe, školských
exkurziách, školách v prírode a deťom v detských domovoch, za
vstupenky pre ţiakov – deti v detských domovoch a cestovné pre deti z
detských domovov.
637009 Náhrada mzdy a platu
Napr. svedkom, prísediacim; náhrada ušlej mzdy zamestnancom na
základe súdneho rozhodnutia o neplatnosti výpovede, poslancom, členom
komisií a spolupracovníkom obecných zastupiteľstiev a osobám
prizvaným na zasadnutie výboru NR SR, paušálna náhrada prísediacim..
Ďalej sa tu triedi aj doplatenie rozdielu pri skrátení funkčného platu po
skončení dočasného pozastavenia výkonu funkcie a po skončení zaradenia
štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej sluţby a ostatné náhrady mzdy
a platu vyplývajúce z osobitných predpisov.
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
Výdavky štátneho rozpočtu na riešenie úloh výskumu a vývoja podľa
zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a
o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Patria
sem aj výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií a verejných
vysokých škôl na spoluprácu s ostatnými organizáciami a pracoviskami
výskumu a vývoja na riešení úloh výskumu a vývoja.
637011 Štúdie, expertízy, posudky
Patria sem výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré
nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké,
oponentské, expertízne, rozbory (aj vody), územné plány a lesné
hospodárske plány, ak nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého
nehmotného majetku z kapitálových výdavkov, analýzy a platby za štúdie
a koncepcie všeobecnej nadodvetvovej alebo makroekonomickej povahy,
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za sluţby privatizačných poradcov, na projekty pre čerpanie finančných
prostriedkov z EÚ.
637012 Poplatky a odvody
Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne,
notárske, uloţenie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových
vôd alebo do podzemných vôd, váţenie vozidiel, znečistenie ovzdušia,
očkovanie psov, víza, odvod za neplnenie povinného podielu
zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
odťahovanie a úschovu zaistených motorových vozidiel, úschovu vecí
zadrţaných osôb, odvod zdravotnej poisťovne, ktorá má po započítaní
záväzkov a pohľadávok zdravotných poisťovní záväzok, zmluvne
dohodnutý poplatok z trţieb, ochranným autorským zväzom, poţičovné
(za filmy, diapozitívy, videokazety, výpoţičky kníh získaných
prostredníctvom Medzinárodnej medzikniţničnej vypoţičnej sluţby atď.),
platobný styk – výdavky spojené s realizáciou platobného styku pre
klientov Štátnej pokladnice, výplatu dividend a iné výdavky charakteru
platby, odvod nevyčerpaných príspevkov, dotácií a transferov (beţných
a aj kapitálových), odvod finančných prostriedkov na základe rozhodnutia
správy finančnej kontroly.
Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závaţných dôvodov meniť
pridelenú menu za inú, je to potrebný vedľajší výdavok a klasifikuje sa
pod 631.
637014 Stravovanie
Všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov, okrem
stravného klasifikovaného v rámci cestovného pod 631 a výdavkov na
prevádzku vlastnej jedálne, ktoré sa triedia pod príslušnými poloţkami
podľa ich charakteru. Patrí sem aj nákup stravovacích poukáţok pre
vlastných zamestnancov.
637015 Poistné iné ako do ZP, SP a povinného poistenia vozidla
Hradené v zmysle platných predpisov, okrem poistenia motorových
vozidiel, ktoré sa klasifikuje pod 634 a poistného do poistných fondov,
ktoré patrí pod 620.
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
Odmena za vykonané práce na základe dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom
(dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príleţitostnú činnosť vymedzenú
druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci
študentov).
637036 Reprezentačné výdavky
Napr. cattering v rámci reprezentačných výdavkov.
Patria sem výdavky na obstaranie materiálu reprezentačného charakteru,
napr. káva, čaj, minerálka, cukor a pod. nie alkoholické nápoje, obstarané
dodávateľsky (od 1.1.2009). Ak sú tieto veci obstarané z vlastných
zdrojov, výdavky
sa triedia v podpoloţke 633016 Reprezentačné
výdavky. Reprezentačné výdavky sú oprávnené, ak boli poskytnuté
účastníkom hlavných aktivít projektu. Nepatria sem výdavky na
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informovanie a publicitu. Tie sú oprávnené v rámci skupiny 910 paušálne
nepriame výdavky.
640 Bežné transfery
Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia
poskytovali nejaké protisluţby alebo tovary (jednostranné platby).
Transferová platba všeobecného charakteru, určená pre rôzne alebo neurčité (neurčené)
ciele sa vţdy povaţuje za beţný transfer. Triedia sa podľa príjemcu alebo druhu
poskytovanej platby.
Transfer môţe byť len finančný vo forme príspevkov, dotácii a iných finančných vzťahov
(napr. platené poistné za zákonom určené skupiny osôb).
Táto kategória zahŕňa transfery na humanitárnu pomoc bez ohľadu na charakter budúcich
výdavkov, ak nemoţno charakter výdavkov vopred identifikovať.
Na poloţke 644 sa sledujú prevodové platby nefinančným subjektom – právnickým osobám
a fyzickým osobám (podnikateľom), ktoré boli zaloţené za účelom dosahovania zisku
a príspevky príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu. Sú to platby vo forme
úrokových rozdielov, cenových rozdielov alebo v inej forme priamej platby týmto
subjektom, s cieľom podporiť podnikateľské aktivity ich príjemcu. Dotácie na riešenie úloh
výskumu a vývoja sa poskytujú na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov alebo ich
častí na riešenie úloh za podmienok určených osobitnými predpismi.
Transfery sú v OP ZaSI oprávnené, len v prípade, ak sú splnené nasledujúce
podmienky:
a) subjekt, ktorý je príjemcom transferu, má na takýto transfer nárok zo zákona
(napr. pre oblasť aktívnej politiky trhu práce, sociálnej starostlivosti, vedy
a výskumu);
b) ţiadateľ/prijímateľ je oprávnený takýto transfer na uvedený subjekt zo zákona
vykonať;
c) účel pouţitia prostriedkov subjektu, ktorý prijíma transfer a nie je ďalej
kontrolovaný, t. j. ide o jednostrannú platbu zo strany prijímateľa.
Ak sú kapitálové výdavky vyplácané v rámci beţných transferovných plabieb sú
neoprávneným výdavkom (oprávneným výdavkom sú len v prípade, ak sú uvedené
v skupine výdavkov 7xxxxx ).
642014 Transfery Jednotlivcovi
Napr. ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci pri mimoriadnych
udalostiach; za uznanie zásluh, cena Jozefa Murgaša, cena o Najkrajšiu
knihu Slovenska, odmena BIB (pouţíva Ministerstvo kultúry SR),
ocenenie práce pedagógov a iných zamestnancov rezortu, ţiakov a
študentov, cena ministra školstva za vedu a techniku, ocenenie športovcov
za výsledky dosiahnuté na vrcholových športových podujatiach (pouţíva
Ministerstvo školstva SR), čestnému občanovi mesta, novonarodeným
deťom pri uvítaní do ţivota, cestovné náhrady (cestovné, stravné, vreckové
frekventantom rehabilitačného strediska pre prípravu na pracovné
uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, vreckové
učňom, deťom a ţiakom v zariadeniach náhradnej výchovy, úhrada
cestovných nákladov ţiaka do školy, v ktorej plní povinnú školskú
dochádzku, obvineným pri prepustení z väzby a odsúdeným pri prepustení
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z výkonu trestu, pre ţiadateľov o priznanie postavenia utečenca; stravné a
vreckové zamestnancom zo zahraničia pri zahraničných pracovných
cestách vykonávaných na základe dohody o vzájomnej výmene
zamestnancov, obyvateľom zariadení sociálnych sluţieb), štátny príspevok
k pôţičkám novomanţelom, na súdnu a mimosúdnu rehabilitáciu,
hospodárske zabezpečenie rodinných príslušníkov ţiakov a študentov,
vernostný príspevok baníkom, deputátne uhlie dôchodcom, vdovám po
baníkoch alebo baníckych dôchodcoch, bývanie zahraničným expertom,
humanitné účely, presídlencom pri majetkoprávnom vysporiadaní
medzivládnych zmlúv, dispozičné fondy – Kancelária Národnej rady SR,
Kancelária prezidenta SR a Úrad vlády SR, ochrana svedka, sociálnoadaptačná podpora, bývanie a ţivotné prostredie a ostatnú výpomoc,
doliečovacie akcie detí, rekondičné pobyty hemofilikov, lekárom,
vyrovnávací príspevok, odmeny v známkovej tvorbe (udeľuje Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácii SR), príspevok na čistenie a pranie
bielizne a šiat zamestnancov štátneho dozoru a uniforiem štátnych
zamestnancov.
642030 Transfery Príplatky a príspevky
Napr. príplatok k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k
peňaţnej pomoci v materstve, plat pri odchode do dôchodku, k dôchodku
za výkon funkcie sudcu a prokurátora a príplatok k dôchodku pozostalých,
príplatok k dôchodku politickým väzňom, pri smrteľných úrazoch a
chorobách z povolania, frekventantom rehabilitačného strediska pre
prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, príspevky podľa osobitného zákona (napr. resocializačný
príspevok).
642032 Na aktívne opatrenia trhu práce
Výdavky na aktívne opatrenia trhu práce vyplácané v zmysle zákona č.
5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (napr. vyplácanie príspevkov SZČO, príspevkov pre zdravotne
postihnutých občanov, zriadenie chránených dielní, absolventská prax,
aktivačné príspevky a pod.).
Poskytnuté príspevky na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré sú
poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
sú oprávnené do výšky na ktorý vzniká nárok podľa tohto zákona
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade poskytnutých príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce na
ktoré úrad môţe poskytnúť príspevok podľa tohto zákona sú takto
poskytnuté príspevky oprávnené do výšky v akej bol nárok úradom
priznaný, maximálne však do výšky v ktorej moţno takýto príspevok
podľa tohto zákona poskytnúť.
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Tieto výdavky sú oprávnené, pokiaľ spĺňajú podmienky oprávnenosti
uvedené v časti 2 tohto usmernenia.
644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám
nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom štatistickým
úradom Slovenskej republiky
Beţné platby vo forme úrokových rozdielov, grantov alebo iných platieb
vykonaných priamo cez rozpočtové účty na podporu obchodných aktivít príjemcov
a transfery príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu.
644000 Transfery nefinančným inštitúciám

700 Kapitálové výdavky
Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov..
Táto hlavná kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku, t. j.
pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré sú
hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými
investíciami. Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti, likvidovaného v dôsledku
novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, sa zahŕňa do nákladov na stavbu a hradí sa z
kapitálových výdavkov,
samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné
technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a prevádzkovotechnické funkcie dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje,
prístroje, zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky. Súbor
hnuteľných vecí, ktorý je definovaný v § 22 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov účtovná
jednotka môţe, ale nemusí vytvárať zo samostatných hnuteľných vecí, pričom kaţdá z nich
spĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) cit. zákona. Len tie hnuteľné veci, resp.
súbory hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú všetky tri vyššie uvedené kritériá moţno zaradiť do
hmotného majetku,
pestovateľských celkov trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, základných
stád, ťaţných zvierat, koní a iný majetok, napr. otvárky nových lomov a pieskovní, hlinísk a
skládok odpadov, technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej
erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.). Od technickej rekultivácie je potrebné
odlíšiť biologickú rekultiváciu (hnojenie pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných
kríkov), ktorá je vţdy súčasťou prevádzkových nákladov (633006).
Príslušenstvom hmotného majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden majetkový
celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci
alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou
jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci.
Samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúţiaci na
poskytovanie sluţieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo stavbou netvorí
jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené.
Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na obstaranie nehmotného majetku.
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Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva
príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, projekty, výrobné a
technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky
vyuţiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 2 400 € a majú prevádzkovo-technické
funkcie alebo pouţiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené
vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, aktivované náklady na vývoj a technické
zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 1 700 €.
Hmotný majetok je moţné rozloţiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti hmotného majetku, ak
vstupná cena kaţdej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 € (§ 22 ods. 15 zákona
o dani z príjmov).
Za stavby sa povaţujú všetky stavby bez zreteľa na ich
a) stavebno-technické vyhotovenie, napr. budovy, veţe, stoţiare, silá, zásobníky, nádrţe,
studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, ţeriavové dráhy,
podzemné i nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky,
b) účel, napr. stavby na bývanie, stavby občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a
skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia
pre civilnú obranu, na rekreáciu, na školstvo a na športové účely,
c) čas trvania - trvalé, dočasné.
Výstavbou sa rozumie obstarávanie novej stavby alebo zmena dokončenej stavby nadstavbou,
prístavbou, stavebnými úpravami (výstavbou, prestavbou), rekonštrukcia a modernizácia
dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie - pozri 717 a 718. Patria sem aj preddavky na
nehmotný alebo hmotný majetok, ktoré sa hradia z kapitálových výdavkov.
Výdavkami súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku sú výdavky na prípravu a zabezpečenie
výstavby (aj pozemky na výstavbu výlučne vojenského charakteru), pričom prípravou a
zabezpečením sa rozumie zabezpečenie všetkých hmotných investícií, nielen budov a stavieb.
Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné
úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom
majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok).
Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku v súlade s § 29 zákona o
dani z príjmov sa povaţujú aj výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,
rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 €, ak sa
organizácia rozhodne takéto výdavky povaţovať za výdavky na technické zhodnotenie, resp. aj
technické zhodnotenie v sume 1 700 € a menej zvyšuje vstupnú cenu hmotného a nehmotného
majetku. To znamená, ţe aj takéto technické zhodnotenie sa financuje z kapitálových výdavkov.
Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 €
vykonané a odpisované nájomcom.
Ďalej z kapitálových výdavkov sa hradí aj technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného
majetku vyššie ako1 700 €.
Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu
pouţitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za
zmenu technických parametrov sa nepovaţuje pouţitie iného materiálu s porovnateľnými
vlastnosťami.
Modernizáciou sa rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a pouţiteľnosti majetku o také prvky
alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku
alebo môţe ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné pouţitie s hlavnou vecou a
spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.
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Patria sem aj kapitálové transfery umoţňujúce ich príjemcom nadobudnúť hmotný a nehmotný
majetok alebo kompenzovať jeho poškodenie alebo zničenie, výdavky na tvorbu hmotných a
mobilizačných rezerv, byty a ubytovacie zariadenia pre domácnosti príslušníkov ozbrojených síl,
výstavby nemocníc, ciest, mostov, ktoré môţe vyuţívať i civilné obyvateľstvo, resp. diela
realizované silami obrany pre nevojenské účely.
Z kapitálových výdavkov sa uhrádza aj nákup drobného hmotného majetku a drobného
nehmotného majetku, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je niţšia ako suma ustanovená
osobitným predpisom (zákonom o dani z príjmov) pre hmotný a nehmotný majetok, ak sú
prevádzkovo technické funkcie alebo doba pouţiteľnosti dlhšia ako jeden rok a organizácia sa
rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku
v súlade s platnými postupmi účtovania.
Do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na obstaranie drobného hmotného a drobného
nehmotného majetku, pri ktorom sa náklady na jeho obstaranie hradia z beţných výdavkov. Ďalej
sem nepatria výdavky na zmluvné pokuty a úroky z omeškania, prípadne iné sankcie zo
zmluvných vzťahov a peňaţné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou, ako aj výdavky
na prípravu pracovníkov - školenia pre budované zariadenia a prevádzky, výdavky na
vybavovanie obstarávanej investície zásobami, výdavky na biologickú rekultiváciu a výdavky
súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby vzniknuté po uvedení obstarávanej investície do
uţívania, ako aj výdavky na opravy a udrţiavanie hmotného majetku - hradia sa z beţných
výdavkov.
Vysvetlenie pojmov k výpočtovej technike.
Pri obstarávaní výpočtovej techniky sa pre potreby ekonomickej klasifikácie pod pojmom počítač
rozumie monitor, hardvér, klávesnica a myš (ďalej len „počítač“).
Pod pojmom príslušenstvo k počítaču v zmysle § 121 Občianskeho zákonníka sa rozumejú veci,
ktoré patria vlastníkovi veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale vyuţívali.
Príslušenstvom k počítaču je všetko, čo sa priradí k hlavnej veci – počítaču súčasne alebo
dodatočne, tvorí s hlavnou vecou jeden celok a je súčasťou jeho ocenenia (napr. tlačiareň,
podávač k tlačiarni, modem, skener k počítaču). Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou
vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci a kritérium pre zatriedenie
výdavkov je obstarávacia cena.
Ak sa na základe rozhodnutia účtovnej jednotky uhrádza z kapitálových výdavkov aj drobný
hmotný majetok (napr. počítač), ktorého obstarávacia cena je niţšia alebo sa rovná 1 700 € a
doba pouţiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, potom aj príslušenstvo k takémuto majetku sa obstaráva
z kapitálových výdavkov.
Ak je operačný systém (OS) počítača zakúpený spoločne s počítačom, t. j. je súčasťou dodávky
počítača – je aj súčasťou jeho ocenenia, pre potreby zatriedenia výdavkov je rozhodujúce, či
spoločná cena (spolu cena počítača a cena operačného systému počítača) spĺňa kritériá podľa
osobitného predpisu (zákona o dani z príjmov) pre obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
710 Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív, t. j. hmotného a nehmotného majetku. V tejto
kategórii sa klasifikujú výdavky umoţňujúce nadobúdať kapitálové aktíva z vlastných
zdrojov rozpočtov.
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
Nehmotné aktíva, t. j. obstaranie nehmotného majetku (pozri pod 700), zahŕňajú
napr. práva na ťaţbu nerastných loţísk a ostatné povolenia a prepoţičania v
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súvislosti s pozemkami, patentami, autorskými alebo nakladateľskými právami,
ochrannými známkami.
711001 Nákup pozemkov
Patria sem aj platby za nákup vôd.
711002 Nákup lesov
711003 Nákup softvéru
Z tejto podpoloţky sa hradia výdavky na obstaranie softvéru vrátane
výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s pouţívaním softvéru - napr.
multilicencie, skupinové licencie, atď.
711004 Nákup licencií
Z tejto podpoloţky sa hradia výdavky na obstaranie licencií, autorských
práv a patentov, okrem výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s
pouţívaním softvéru, ktoré sa triedia na podpoloţke 711003.
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
Patrí sem nákup dokončených stavieb.
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu
Napr. v súvislosti s budovaním ciest.
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Nákup interiérového vybavenia
Napr. nábytku.
713002 Nákup výpočtovej techniky
Platby za obstaranie osobných počítačov a špeciálneho materiálu k
výpočtovej technike, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod hlavnou
kategóriou 700.
713003 Nákup telekomunikačnej techniky
Vrátane špeciálneho spojovacieho a zabezpečovacieho materiálu a
materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia. Samostatné
zariadenia na prenos informácií pripojené na rozvodné siete.
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia
Napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích,
dielenských,
ubytovacích,
odpadových
nádob
(kontajnerov),
elektrospotrebičov,
rozvádzačov,
čerpadiel
a
elektromotorov,
rehabilitačných, servisných, opravárenských, polygrafických a športových.
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia
a materiálu
Napr. vojenských, meracích, monitorovacích, signálno-bezpečnostných
(vyrozumievacích, varovacích), spravodajských, výzbrojných, technických
prostriedkov na zhotovenie, úpravu kontrolu osobných dokladov, zariadení
pre kontrolu a dozor nad cestnou premávkou, ţenijných, pyrotechnických,
detekčných; šifrovej, chemickej a poţiarnej techniky, materiálu na ochranu
ţivota a zdravia policajtov, špeciálny materiál CO. Z tejto podpoloţky sa
uhrádzajú aj výdavky na osobné ochranné pracovné prostriedky ak spĺňajú
kritériá nákupu z kapitálových výdavkov.
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713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
Platby za obstaranie komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN
(rezortné, republikové a medzinárodné spojovacie siete, napr. SANET,
GOVNET, VSNET), počítačových sietí, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod
700. Samostatné zariadenia súvisiace s obstaraním týchto komunikačných
sietí, vrátane IP telefónie.
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
Patria sem aj platby za rekonštrukciu a modernizáciu dopravných prostriedkov, t. j.
také zásahy, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu pouţitia, kvalitatívnu zmenu
jeho výkonnosti alebo technických parametrov, ako aj rozšírenie vybavenosti alebo
pouţiteľnosti dopravných prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný
prostriedok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za
neoddeliteľnú súčasť sa povaţujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné
pouţitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok, resp. doplnkové
príslušenstvo je určené na trvalé uţívanie s hlavnou vecou (samotným automobilom),
je jeho súčasťou alebo sa k nemu priradí dodatočne. Technickým zhodnotením je len
prvé vybavenie automobilu týmto príslušenstvom, t. j. v prípade opotrebovania a jeho
výmeny ide o výdavky na opravy a udrţiavanie.
714001 Nákup osobných automobilov
714002 Nákup Autobusov
714003 Nákup Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel,
dopravných pracovných strojov, traktorov
714005 Nákup Špeciálnych automobilov
714006 Nákup Dopravných lietadiel, vrtuľníkov
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním stavieb alebo technického zhodnotenia
dokončených stavieb do doby ich uvedenia do pouţívania. Patrí sem aj nákup
rozostavaných stavieb, vo výstavbe ktorých sa bude pokračovať. Patria sem výdavky
na prípravu a zabezpečenie výstavby, vrátane napr. dovoznej priráţky, cla, odvody za
odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a
poľnohospodárskej výrobe, odvody za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho
fondu, poplatky za poskytnuté záruky v súvislosti s obstarávanou investíciou,
dopravné, montáţ, stavebný dozor.
Ďalej sa sem zaraďujú platby za nákup pracovných mechanizmov pouţitých pri
výstavbe. V prípade zastavenia obstarávanej stavby sa zabezpečovacie a konzervačné
práce, prípadne udrţiavacie a dekonzervačné práce triedia tu.
Triedia sa tu aj zabudované stroje, prístroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby
v súlade so zákonom o dani z príjmov.
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
Patria sem výdavky na rekonštrukciu strojov a zariadení, ktoré nie sú súčasťou stavby.
718002 Modernizácia Výpočtovej techniky
718003 Modernizácia Telekomunikačnej techniky
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Vrátane telekomunikačných sietí.
718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia
718005 Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia
718006 Modernizácia softvéru
718007 Modernizácia komunikačnej infraštruktúry
Komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN (rezortných,
republikových a medzinárodných spojovacích sietí, napr. SANET,
GOVNET, VSNET), počítačových sietí. Samostatné zariadenia súvisiace s
komunikačnými sieťami, vrátane IP telefónie.
719 Ostatné kapitálové výdavky
719013 Nákup zvierat základného stáda a ťaţné zvieratá
Nákup zvierat, základného stáda a ťaţných zvierat je oprávneným výdavkom, ak
ţiadateľom/prijímateľom je subjekt, ktorého predmetom činnosti nie je
poľnohospodárska výroba.
90 Odpisy
Počas doby trvania realizácie projektu sú odpisy dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku, v zmysle nariadenia č. 1081/2006 o ESF, pouţívaného pre
účely projektu oprávneným výdavkom pri splnení podmienky, ţe nákup takéhoto
majetku nie je súčasťou oprávnených výdavkov na projekt a súčasne tento
majetok nebol obstaraný z verejných grantov, t. j. s podporou štátnych grantov
alebo grantov ES.
Podľa ustanovenia § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisuje
na základe odpisového plánu nepriamo, prostredníctvom účtovných odpisov.
V zmysle citovaného ustanovenia účtovná jednotka, ak nie je ďalej ustanovené
inak, odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem
pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.30 Ak ide o zmluvu o výpoţičke31 počas doby
zabezpečenia záväzku prevodom práva32 alebo ak sa vlastnícke právo k veciam
nadobúda iným spôsobom ako prevzatím veci,33 ako aj v ďalších prípadoch
ustanovených osobitnými predpismi, o majetku účtuje a odpisuje ho účtovná
jednotka, ktorá ho pouţíva.
Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými
predpismi34 sa neodpisujú.
30

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
§ 659 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
32
§ 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
33
§ 133 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
31

34

Napríklad zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení
neskorších predpisov, zákon č. 183/2000 Z. z. o kniţniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.,
zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/1997 Z. z.
Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Pre výpočet oprávnených odpisov bude vstupná cena majetku zníţená tak, ţe bude
obsahovať iba oprávnené výdavky. Napr. u finančného lízingu je vstupnou cenou
výška istiny.
Pokiaľ sa majetok vyuţíva pre realizáciu projektu iba z časti, uvedené odpisy sa
zahrnú do oprávnených výdavkov iba v alikvotnej časti. Pre účely posudzovania
oprávnenosti výdavkov sa za oprávnený výdavok povaţuje daňový odpis35
(vypočítaný z oprávnenej ceny majetku) maximálne do výšky pomernej časti
ročných odpisov stanovených s presnosťou na mesiace či dni pripadajúce na dobu
realizácie projektu.
901 Odpisy dlhodobého hmotného majetku
902 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
910 Paušálne nepriame výdavky
Sú všetky výdavky súvisiace s administráciou a riadením projektu okrem
kapitálových výdavkov ako aj s informovaním a publicitou, ktoré by z vecného
hľadiska boli inak zahrnuté v niektorej zo skupín oprávnených výdavkov 6xxxxx
pre OP ZaSI.
920 Rezerva na nepredvídané výdavky
Skupina výdavkov na ktorú sa vzťahujú podmienky uvedené v časti 3.1 tohto
usmernenia.

35

Podľa ustanovenia § 22 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 3

Súpis príjmov z projektu
k ......................
Názov uhradeného
dokladu

Kumulované príjmy
Kumulované oprávnené výdavky

Číslo uhradeného Uhradená suma
dokladu
v €

Dátum úhrady Názov dokladu
o úhrade

Číslo dokladu
o úhrade

Podiel oprávnených výdavkov na celkových
výdavkoch projektu v %

Kumulovaný príjem z projektu
Kumulovaný príjem na vrátenie
Príjem na vrátenie v roku (n – 1)
Príjem na vrátenie v roku (n – 2)
Príjem na vrátenie v roku (n – 3)
Príjem na vrátenie v roku (n – ...)
Príjem na vrátenie
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Príloha č. 4
Výpočet odvodu príjmu
Príklad:
Prijímateľ v prvom roku realizácie projektu mal nasledovné príjmy a výdavky, ktoré v zmysle
uzatvorenej zmluvy riadne zaevidoval na analytických účtoch projektu vo svojom účtovníctve
k 31.12.beţného roka. Prijímateľ sa spolupodieľa na financovaní oprávnených výdavkov 5 %:
Výdavky:

Názov skupiny výdavkov
610620 Osobné náklady
631001 Tuzemské cestovné náhrady
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

Celkové výdavky

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

294

106

49

400
49

550

50

600

1400

200

1600

3000

500

3500

5293

856

6149

konferencie, sympóziá
713002 Nákup výpočtovej techniky

Iné neoprávnené výdavky
Spolu
Podiel výdavkov

86,08 %

13,92 %

100,00 %

Príjmy:
Prijímateľ umoţnil účasť na jednej uskutočnenej vzdelávacej aktivite dvom účastníkom
(neoprávnenej cieľovej skupiny), ktorí si účasť na aktivite hradili z vlastných prostriedkov.
Ostatní účastníci (osoby cieľovej skupiny) absolvovali vzdelávaciu aktivitu zdarma. Prijímateľ
týmto dvom účastníkom vystavil dve samostatné faktúry. Faktúru č. 10/2009 v hodnote 100 €
a faktúru č. 11/2009 v hodnote 100 €. Jeden z účastníkov uhradil účastnícky poplatok v sume 100
€ v hotovosti do pokladne prijímateľa dňa 18. decembra. Druhý účastník uhradil účastnícky
poplatok bankovým prevodom dňa 8. januára nasledujúceho kalendárneho roku.
Prijímateľ v prvom roku realizácie projektu nemal iné príjmy z projektu.
Celkové príjmy z projektu prijímateľa v prvom roku realizácie projektu sú v hodnote 100 €.
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(príklad vyplnenia prílohy č. 3)
Súpis príjmov z projektu (v prvom roku) k 31. 12. 2009:
Názov uhradeného

Číslo

Uhradená Dátum

dokladu

uhradeného suma

úhrady

Názov dokladu

Číslo

o úhrade

dokladu
o úhrade

dokladu
Dodávateľská faktúra

10/2009

100 €

Kumulované príjmy

100 €

Kumulované oprávnené výdavky

5293 €

18.12.2009 Príjmový pokl. dokl. 35/2009
Podiel oprávnených výdavkov

86,08 %

na celkových výdavkoch projektu
Kumulovaný príjem z projektu

86,08 €

Kumulovaný príjem na vrátenie

81,77 €

Príjem na vrátenie v roku (n-1)

–

Príjem na vrátenie

81,77 €

Výpočet odvodu príjmu v prvom roku realizácie projektu:
Kumulovaný príjem z projektu k 31.12.2009: 100 € * 86,08 % = 86,08 €

95
Príjem na vrátenie = 86,08 €

x ____________ = 81,77 €
100

Druhý rok realizácie projektu:
Výdavky:
Názov skupiny výdavkov
610620 Osobné náklady

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

Celkové výdavky

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

1200

1200

550

550

636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí

3600

3600

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,

8500

8500

13850

13850

631001 Tuzemské cestovné náhrady

konferencie, sympóziá
713002 Nákup výpočtovej techniky

Iné neoprávnené výdavky
Spolu
Podiel výdavkov

100,00%

0,00%

100,00%
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Príjmy:
Prijímateľ prijal dňa 8.1.2010 úhradu faktúry č. 11/2009 v hodnote 100 € za účastnícky poplatok
na vzdelávacej aktivite účastníka (neoprávnenej cieľovej skupiny), ktorý si ho hradil z vlastných
prostriedkov. Prijímateľ nemal iné príjmy v druhom roku realizácie projektu.
Celkové príjmy z projektu prijímateľa v druhom roku realizácie projektu sú v hodnote 100 €.
Kumulácia príjmov a výdavkov:
Kumulované výdavky za celé obdobie realizácie projektu (prvý a druhý rok):
Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

Celkové výdavky

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

1494

106

1600

599

0

599

4150

50

4200

konferencie, sympóziá

9900

200

10100

713002 Nákup výpočtovej techniky

3000

500

3500

0

0

0

19143

856

19999

95,72%

4,28%

100,00%

Názov skupiny výdavkov
610620 Osobné náklady
631001 Tuzemské cestovné náhrady
636001 Nájom Budov, objektov alebo ich častí
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,

Iné neoprávnené výdavky
Spolu
Podiel výdavkov
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Kumulované príjmy za celé obdobie realizácie projektu (prvý a druhý rok):
Súpis príjmov z projektu (v prvom a druhom roku) k 31. 12. 2010:
Názov uhradeného

Číslo

Uhradená

dokladu

uhradeného suma

Dátum

Názov dokladu

Číslo

úhrady

o úhrade

dokladu
o úhrade

dokladu
Dodávateľská faktúra

10/2009

100 €

18.12.2009 Príjmový pokl.dokl. 35/2009

Dodávateľská faktúra

11/2009

100 €

8.1.2010

Kumulované príjmy
Kumulované oprávnené

3/2010

200 €
19143 €

výdavky
Kumulovaný príjem

Bankový výpis

Podiel oprávnených výdavkov

95,72 %

na celkových výdavkoch projektu
191,44 €

z projektu
Kumulovaný príjem

181,87 €

na vrátenie
Príjem na vrátenie v roku (n – 1)

81,77 €

Príjem na vrátenie

100,10 €

(Kumulovaný príjem na vrátenie mínus príjem na
vrátenie za predchádzajúce obdobia)

Výpočet odvodu príjmu v druhom roku realizácie projektu:
Kumulovaný príjem z projektu: 200 € * 95,72 % = 191,44 €

95
Kumulovaný príjem na vrátenie = 191,44 €

x __________ = 181,87 €
100

Príjem na vrátenie v druhom roku (Kumulovaný príjem na vrátenie k 31.12.2010 mínus príjem na vrátenie za
predchádzajúce obdobie t. j. k 31. 12. 2009)

= 181,87 € - 81,77 € = 100,10 €.
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