
   
 

 

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: 

E1. Trhové priestory 

Popis oprávnenej aktivity: 
• Výstavba, obnova a modernizácia  mestských  a obecných trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov: 
- stavebno technické úpravy, 
- materiálno-technické vybavenie, 
-  

Oprávnené výdavky 

Skupina oprávnených výdavkov Vecný popis výdavku 

013 - Softvér vo výške obstarávacej ceny • výdavky na obstaranie softvéru súvisiaceho s poskytovaním audiovizuálnych informácií osobám na 
trhovisku, 

• modernizácia softvéru súvisiaceho s poskytovaním audiovizuálnych informácií osobám na trhovisku. 
 

Výdavky na softvér sú oprávnené len v kombinácii s oprávnenými výdavkami uvedenými aspoň v rámci jednej inej 
skupiny výdavkov pre túto oprávnenú aktivitu. 

021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny • Rekonštrukcia trhoviska: 
- rekonštrukcie vnútorných a vonkajších priestorov trhovísk, 

• Budovanie trhoviska 
- budovanie vnútorných a vonkajších priestorov trhovísk, 

• Ďalšie súvisiace výdavky: 
- demolácia a následná úprava okolitých priestorov v nevyhnutnom rozsahu v priamej väzbe na projekt;  

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

• nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (napr. trhoviskovej váhy a pod.) 

029 -  Ostatný dlhodobý hmotný  majetok vo výške obstarávacej ceny • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (napr. trhoviskovej váhy a pod.) 

 
Doplnkový výklad k oprávnenosti aktivity E1:  

Predmetom podpory v rámci výzvy zameranej na aktivitu E1 je výstavba, obnova a modernizácia mestských a obecných trhových priestorov. Trhovým priestorom sa myslí celkový 
priestor označený ako trhovisko, t.j. priestor do ktorého spadajú všetky obchodné miesta podľa organizačného poriadku trhoviska (napr. obchodné priestory, stánky, stojiská, resp. 
pulty a pod.). 

 



V súvislosti s obstaraním vybavenia pre konkrétnu prevádzku je potrebné upozorniť na skutočnosť, že aktivita E1 je aktivitou, podporou ktorej nedochádza k poskytnutiu pomoci v 
prípade, že sú dodržané podmienky definované v teste štátnej pomoci, t.j. že ide o trhovisko v malom sídle, ktoré nemá potenciál prilákať obchodníkov ani zákazníkov z iných členských 
štátov.  

Trhové priestory by mali byť poskytované všetkým potenciálnym obchodníkom za rovnakých podmienok, pričom obstarávané vybavenie, resp. realizované úpravy nesmú slúžiť, resp. 
byť realizované v prospech, resp. podľa potrieb konkrétneho obchodníka, ale by malo ísť o všeobecné vybavenie, resp. úpravy, ktoré môžu slúžiť väčšej skupine obchodníkov, resp. 
predajcov. 

Žiadateľ môže vyberať poplatky za trhové miesto, výška týchto poplatkov však nemôže smerovať k tvorbe zisku. Vyzbierané poplatky je potrebné v plnej miere použiť iba na prevádzku 
trhového miesta. Sadzobník poplatkov a spôsob prideľovania trhových miest záujemcom musí byť nastavený jednotne, nediskriminačne a transparente, v žiadnom prípade nemôžu 
byť záujemcovia vyberaní na základe subjektívneho posudzovania. 

Medzi oprávnené výdavky patria do tejto aktivity aj trhové stánky/pulty. Upozorňujeme, že stánky/pulty musia slúžiť iba pre potreby trhoviska a mali by byť ukotvené pevne so zemou, 
resp. môžu byť skladacie-mobilné za účelom napr. uskladnenia pred nepriaznivými vplyvmi počasia, nie však za účelom ich prenosu a prenajímania na iné účely ako účely na ktoré boli 
určené, t.j. účely  trhoviska. Stánky by mali byť investičným (teda odpisovateľným) majetkom a mali by byť stavané tak, aby ich užívateľ mohol používať minimálne 5 rokov po ukončení 
realizácie projektu. 

Dodávkové vozidlo nepatrí medzi oprávnené výdavky, zároveň ho nie je možné považovať za vybavenie trhoviska, ale skôr o prostriedok zabezpečujúci zásobovanie pre konkrétneho 
obchodníka, resp. predajcu, čím by mohlo dôjsť k poskytnutiu výhody, a tým aj štátnej pomoci konkrétnemu subjektu. 


