
Neoprávnené výdavky 

OPATRENIE 3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO 

 

1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na 

obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie 

potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007) ; 

2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky 

spojené s externým manažmentom projektov presahujúce 8 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt; 

3. nákup použitého majetku; 

4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 

5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na 

výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej 

znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické 

zhodnotenie príslušných stavieb; 

6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty; 
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7. daň z pridanej hodnoty; 

8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 

9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého 

na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou; 

10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 

11. nájomné poplatky; 

12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 

13. poradenské a konzultačné služby; 

14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie; 

15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných úradov; 

16. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov na pracovníkov (zamestnancov) v rámci 

externého manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je konečným 

prijímateľom/prijímateľom v projekte vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná osoba pri 

realizácií projektu. 



 

Neoprávnené projekty 

1. projekty zamerané na vytváranie zisku7; 

2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú, sociálnu a školskú problematiku. 


