
 

1 

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, príručka k verejnému obstarávaniu), 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 560,03 EUR. 

• Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom 
úväzku je stanovená v sume 280,01 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. 

Prijímateľ musí potvrdiť vykázané množstvá/dôkaz o ukončení operácie, odôvodniť ich a archivovať na účely 
overení a auditov v budúcnosti. Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne 
dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy SR. 

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 25 % priamych nákladov na 
zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov (podľa čl. 14 ods. 2 nariadenia o ESF č. 1304/2013). 

Prijímateľ v rámci overenia správneho uplatnenia paušálnej sadzby je povinný preukazovať výstupy a výsledky 
podľa aktivít projektu a uchovávať súvisiace účtovné náležitosti a výstupy individuálne podľa aktivít. 

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

Prijímateľ musí potvrdiť vykázané množstvá/dôkaz o ukončení operácie, odôvodniť ich a archivovať na účely 
overení a auditov v budúcnosti. Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne 
dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy SR. 

V prípade uplatnenia paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu žiadateľ/prijímateľ postupuje v zmysle MP 
CKO č. 6 (v aktuálnom znení). 


