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Príloha č. 4 výzvy 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov  

Oprávnené výdavky v nižšie uvedených skupinách výdavkov musia spĺňať pravidlá hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti a účinnosti, byť súčasťou schváleného rozpočtu projektu, byť zahrnuté v rozhodnutí o schválení žiadosti 

o  nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) a v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

(ďalej len „Zmluva o NFP“) a byť v súlade s podmienkami príručiek (príručka pre prijímateľa, príručka 

k oprávnenosti výdavkov), výzvy a zároveň musia zohľadňovať obvyklé ceny v danom mieste a čase. 

Trieda   90  Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 910 Jednotkové výdavky 

V rámci projektu sa uplatňuje zjednodušené vykazovanie výdavkov prostredníctvom štandardnej stupnice 
jednotkových nákladov, ktorá je prílohou výzvy. 

• Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri plnom úväzku je 
stanovená v sume 647,76 EUR. 

• Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom 
úväzku je stanovená v sume 323,88 EUR. 

Uplatňuje sa zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta nadol. 

Pri použití jednotkových nákladov nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady kategórií výdavkov. Prijímateľ je 

povinný poskytovateľa uistiť, že činnosti alebo výstupy boli skutočne realizované. 

Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne dodržiavať všetky uplatniteľné právne 
predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy SR. 

V prípade zmeny výšky minimálnej mzdy bude vyplácaná jednotková cena oprávnená v zmenenej výške a za 

výdavky vzniknuté najskôr ku dňu účinnosti legislatívnej zmeny, vrátane prepočítanej výšky odvodov. Uvedené 

sa vzťahuje rovnako aj na prípadnú zmenu legislatívy týkajúcej sa odvodov. 

Predpokladané výdavky spojené so zvýšením minimálnej mzdy sú oprávneným výdavkom v rámci skupiny 

výdavkov 910 Jednotkové výdavky a pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP sú stanovené nasledovne: 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2019 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri plnom úväzku je stanovená v sume 55,00 EUR, t.j. výška jednotkovej ceny na 
pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pre rok 2019 pri plnom úväzku pre potreby 
prípravy rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume 702,76 EUR. 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2019 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri polovičnom úväzku je stanovená v sume 27,50 EUR, výška jednotkovej ceny na 
pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom úväzku pre potreby prípravy 
rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume 351,38 EUR. 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2020 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri plnom úväzku je stanovená v sume 110,00 EUR, výška jednotkovej ceny na pracovné 
miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri plnom úväzku pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP je 
stanovená maximálne v sume 757,76 EUR. 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2020 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri polovičnom úväzku je stanovená v sume 55,00 EUR, výška jednotkovej ceny na 
pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom úväzku pre potreby prípravy 
rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume 378,88 EUR. 
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Trieda   90  Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013 čl. 14 ods.2) 

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená maximálne do výšky 40 % priamych nákladov na 
zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov (podľa čl. 14 ods. 2 nariadenia o ESF č. 1304/2013). 

Spôsob výkonu kontroly v prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov 

• Pri použití paušálnej sadzby nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady kategórií výdavkov. Prijímateľ je 
povinný poskytovateľa uistiť, že činnosti alebo výstupy boli skutočne realizované.  

• Výkon kontroly sa realizuje administratívnou finančnou kontrolou žiadostí o platbu (vykonávaná na každej 
predloženej žiadosti o platbu zo strany prijímateľa) v súlade s pravidlami EŠIF. 

• Skutočne vynaložené výdavky spadajúce pod zjednodušené vykazovanie výdavkov, ďalšie skutočnosti 
spojené s týmito výdavkami (napr. účtovanie týchto výdavkov, verejné obstarávanie a pod.) nie sú 
predmetom kontroly počas ani po skončení implementácie projektu.  

• Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne dodržiavať všetky uplatniteľné 
právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy SR. 

 


