
   
 

 

Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov 

 

 
Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov 

 
 

Upozornenie: 

Oprávnené sú iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu. 

Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sa považuje za neoprávnený výdavok v prípade, ak: 

• žiadateľ má nárok na vrátanie (odpočet) DPH za nadobudnutý a/alebo zhodnotený majetok, ktorý je financovaný z príspevku; 

• z prevádzkovania majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z poskytnutého príspevku plynú akékoľvek príjmy z ekonomickej činnosti, pričom 
na účely tejto činnosti sa prevádzkovateľ tohto majetku stáva zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH1.  

 

Výdavky, obstarávané dodávateľským spôsobom, na ktorých obstaranie sa vzťahujú pravidlá verejného obstarávania, musia byť obstarané v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní a usmerneniami RO pre IROP k procesom verejného obstarávania. 

Žiadateľ je povinný zostaviť rozpočet projektu, pričom ako oprávnené výdavky si môže nárokovať len tie, ktoré spadajú do nižšie uvedeného definičného rámca. 
Žiadateľ v rozpočte projektu vecne odôvodní, že jeho výdavky spadajú do uvedeného rámca a tiež zdôvodní ich potrebu, resp. nevyhnutnosť pre úspešnú 
realizáciu projektu. 

 

Akýkoľvek projekt odporúčame žiadateľom konzultovať pri jeho príprave s MAS. 
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 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 



 

 

 

Špecifický cieľ 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 

C1.Komunité sociálne služby 

Popis oprávnenej aktivity: 
• zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia,  
 
Pozn. Popis oprávnenej aktivity sa vzťahuje aj na  denné stacionáre pre seniorov  
 

Oprávnené výdavky 

Skupina oprávnených výdavkov Vecný popis výdavku 

021 – Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny • realizácia nových objektov a zariadení komunitných sociálnych služieb,  

• rekonštrukcia a modernizácia objektov a zariadení komunitných sociálnych služieb,  

• prístavby, nadstavby, stavebné úpravy objektov a zariadení komunitných sociálnych služieb,  

• stavebno-technické úpravy areálu zariadenia komunitných sociálnych služieb, sadové úpravy a zeleň, 

• ako doplnková aktivita k stavebným úpravám budov rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie 
energetickej hospodárnosti budov: 
- realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového 

plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, 
oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického 
vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích 
telies a vnútorných inštalačných rozvodov), 

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške 
obstarávacej ceny 

• nákup interiérového vybavenia zariadení komunitných sociálnych služieb,  

• nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) 

029  Ostatný dlhodobý hmotný  majetok vo výške obstarávacej ceny • nákup interiérového vybavenia zariadení komunitných sociálnych služieb,  

• nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) 

 
Doplnkový výklad k oprávnenosti aktivity C1: 

 
Komunitné sociálne služby podporované v rámci aktivity C1 sú chápané širšie a neobmedzujú sa len na sociálne služby tak, ako ich definuje zákon č. 448/2008 Z. z. Zároveň však platí, 
že podporované nebudú akékoľvek komunitné aktivity. Kľúčové je zameranie na pomoc sociálne vylúčeným, resp. znevýhodneným osobám. Projekt predkladaný v rámci aktivity C1 
tak musí mať zachovaný sociálny aspekt. Zároveň platí, že investície do komunitných aktivít sú oprávnené, pokiaľ sú zamerané na znevýhodnené skupiny a pokiaľ analýza v Stratégii 
implementácie CLLD pre dané územie definuje tieto konkrétne skupiny, napr. matky s deťmi, ako znevýhodnené skupiny. 
Príklad: Komunitné aktivity, napr. aktivity futbalového klubu sú oprávnené  v prípade, že ide o klub združujúcich telesne postihnutých športovcov, resp. iné znevýhodnené skupiny 
osôb. V prípade, že ide o klasický futbalový klub, tak takéto komunitné aktivity nie sú v rámci C1 podporované. 


