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BEŽNÉ VÝDAVKY - neoprávnené výdavky pre čerpanie dotácie z Podprogramu 4 

Udržiavanie – spomaľuje sa ním fyzické opotrebenie stavby, predchádza sa jeho 
následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady. 

Opravy - sa odstraňuje nimi čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie majetku za 
účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Opravou sa 
majetok uvedie do pôvodného stavu v akom sa nachádzal v čase jeho obstarania, 
zamedzuje sa vzniku poškodenia, zabezpečuje sa plynulosť a bezpečnosť používania 
majetku, a to i napriek zabudovaniu kvalitatívne nových prvkov, ktoré však neovplyvňujú 
výkonnosť a spôsob využitia majetku. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – oprávnené výdavky pre čerpanie dotácie z Podprogramu 4 

Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku , vrátane 
výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov. 

Táto kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku , t.j. pozemkov, budov a 
stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré sú hmotným 
majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami.  

Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti, likvidovaného v dôsledku novej 
stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, sa zahŕňa do nákladov na stavbu a hradí sa z 
kapitálových výdavkov, samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných 
vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je 
vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.  

Súbor hnuteľných vecí, ktorý je definovaný v § 22 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov 
účtovná jednotka môže, ale nemusí vytvárať zo samostatných hnuteľných vecí, pričom 
každá z nich spĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) cit. zákona. Len tie hnuteľné 
veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú všetky tri vyššie uvedené kritériá možno 
zaradiť do hmotného majetku.  

Príslušenstvom hmotného majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden 
majetkový celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou 
dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. Pokiaľ príslušné predmety 
netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci. 

Samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na 
poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo stavbou 
netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené. 



Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva 
príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, projekty, 
výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, 
technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 2 400 
eur a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú 
obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, 
aktivované náklady na vývoj, zriaďovacie výdavky vyššie ako 2 400 eur technické 
zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 1 700 eur. 

Za stavby sa považujú všetky stavby bez zreteľa na ich 

a) stavebno-technické vyhotovenie, napr. budovy, veže, stožiare, silá, zásobníky, nádrže, 
studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, žeriavové dráhy, 
podzemné i nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky, 

b) účel, napr. stavby na bývanie, stavby občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a 
skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia 
pre civilnú obranu, na rekreáciu, na školstvo a na športové účely. 

c) čas trvania - trvalé, dočasné. 

Výstavbou sa rozumie obstarávanie novej stavby alebo zmena dokončenej stavby 
nadstavbou, prístavbou, stavebnými úpravami (výstavbou, prestavbou), rekonštrukcia a 
modernizácia dokončenej stavby, t.j. technické zhodnotenie. Patria sem aj preddavky na 
nehmotný alebo hmotný majetok, ktoré sa hradia z kapitálových výdavkov. 

Výdavkami súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku sú výdavky na prípravu a 
zabezpečenie výstavby (aj pozemky na výstavbu výlučne vojenského charakteru), pričom 
prípravou a zabezpečením sa rozumie zabezpečenie všetkých hmotných investícií, nielen 
budov a stavieb. 

Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a 
stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a 
nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok). 

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku v súlade s § 29 
zákona o dani z príjmov sa považujú aj výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a 
stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie 
obdobie 1 700 eur , ak sa organizácia rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na 
technické zhodnotenie, resp. aj technické zhodnotenie v sume  1 700 eur a menej zvyšuje 
vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku. To znamená, že aj takéto technické 
zhodnotenie sa financuje z kapitálových výdavkov. 

Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 
1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom. 

Ďalej z kapitálových výdavkov sa hradí aj technické zhodnotenie plne odpísaného 
hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur. 

Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho 
účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, 
pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s 
porovnateľnými vlastnosťami. 



Modernizáciou sa rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také 
prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú 
súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie 
s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 

Z kapitálových výdavkov sa môže uhrádzať aj nákup drobného hmotného majetku a 
drobného nehmotného majetku , ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako 
suma ustanovená osobitných predpisom ( zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ) pre 
hmotný a nehmotný majetok, ak sú prevádzkovo technické funkcie alebo doba 
použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o 
dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania. 

Do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na obstaranie drobného hmotného a 
drobného nehmotného majetku, pri ktorom sa náklady na jeho obstaranie hradia z 
bežných výdavkov. 

Ďalej sem nepatria výdavky na zmluvné pokuty a úroky z omeškania, prípadne iné sankcie 
zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou, ako aj 
výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre budované zariadenia a prevádzky, 
výdavky na vybavovanie obstarávanej investície zásobami, výdavky na biologickú 
rekultiváciu a výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby vzniknuté po 
uvedení obstarávanej investície do užívania, ako aj výdavky na opravy a udržiavanie 
hmotného majetku - hradia sa z bežných výdavkov. 

Nepatria sem dane spojené s obstaraním hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov 
neuznáva za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a ďalej daň z 
darovania, daň z dedičstva, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. 

Nepatrí sem nákup materiálu a súvisiacich miezd pri obstarávaní hmotného a nehmotného 
majetku vo vlastnej réžii. 

 

 


