
Neoprávnené výdavky 
 
1. výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS (článok 8 nariadenia 

Komisie ES č. 800/2008). V prípade obstarania strojov, zariadení a technológií vynaložené 
výdavky a vyhotovené dodacie listy a preberacie protokoly pred podaním ŽoNFP (projektu) na 
príslušnú MAS, okrem finančného prenájmu, kúpy prenajatej veci a kúpy formou splátok za 
podmienok uvedených v bode 2 (k uzatvoreniu zmlúv mohlo dôjsť aj pred podaním ŽoNFP 
(projektu) na príslušnú MAS), pričom ako oprávnené výdavky sa uznajú iba tie, ktoré konečnému 
prijímateľovi – predkladateľovi projektu  vznikli odo dňa podania ŽoNFP (projektu) na príslušnú 
MAS. Stavebné investície so začiatkom realizácie pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú 
MAS (evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred podaním ŽoNFP (projektu)); 

2. nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa nepovažuje finančný prenájom v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ani kúpa prenajatej veci 
(pričom nájom vznikol max. 1. januára 2006), resp. kúpa formou splátok v zmysle Obchodného 
zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné odkúpenie konečným prijímateľom – 
predkladateľom projektu  už používaných nových strojov a zariadení za predpokladu, že 
k finančnému prenájmu, resp. kúpe konečným prijímateľom – predkladateľom projektu už 
používaných nových strojov a zariadení došlo max. 1. januára 2006. V zmluve o finančnom 
prenájme a o splátkovom predaji musia byť odčlenené oprávnené výdavky (splátka istiny, 
doprava, montáž, technické zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr. poplatok za 
uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.), ak sú 
predmetom zmluvy; 

3. 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; 

4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou: 

 špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou konštrukciou a vyhotovením určené na prepravu 
určitých druhov tovarov a/alebo výrobkov a/alebo ostatných produktov pre potreby 
doplnkovej výroby a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia (napr. vozidlá na prevážanie 
pltí a pod.); 

 pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov, štvorkoliek, bicyklov a pod. (len za účelom 
poskytovania služieb); 

 vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb). 
5. nákup zvierat; 
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty; 
7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 

1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; 
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, clá, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
11. lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr. 

zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.; 
12. nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním v 

prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka; 

13. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
14. poradenské a konzultačné služby; 
15. projektová dokumentácia;  
16. výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených v zozname prílohy 1 Zmluvy o založení ES.  



 
 


