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Kapitálové výdavky

 výdavky na obstaranie nehmotného a hmotného majetku, vrátane výdavkov 
súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov.
Nehmotný majetok - príklady:
• výsledky vývojovej činnosti, napríklad dizajn, softvér,  
• oceniteľné práva, napríklad výrobno-technické poznatky (know-how), 
• licencie, 
• užívacie práva, 
• právo prechodu cez pozemok, 
• vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, 
• dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, 
• receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa 
obstarali za odplatu. 
• Prevádzkovo-technické funkcie nehmotného majetku - dlhšie ako jeden rok  
• Finančný limit  - hodnota nad 2 400 eur



Kapitálové výdavky
Hmotný majetok - príklady:
• pozemky, 
• budovy, 
• stavby, 
• interiérové vybavenie, 
• kancelárske stroje, 
• prístroje, 
• zariadenia, 
• prevádzkové stroje, 
• prístroje a zariadenia, 
• dopravné prostriedky.
• Prevádzkovo-technické funkcie hmotného majetku - dlhšie ako jeden rok  
• Finančný limit  - hodnota nad 1 700 eur



Príklad správneho zaradenia kapitálových výdavkov 
v rozpočte projektu

Skupina položiek/ 
položka/podpoložka

EUR/jednotka Počet 
jednotiek

EUR

Kapitálové výdavky 10 230

Renovácia priestorov 
kliniky

3 000 1 3 000

Solárne panely s 
príslušenstvom

3 750 1 3 750

Ambulantný operačný 
stôl 

3 500 1 3 500



Príklad nesprávneho zaradenia kapitálových výdavkov 
v rozpočte projektu

Skupina položiek/
položka/podpoložka

EUR/jednotka Počet 
jednotiek

EUR

Kapitálové výdavky 40 000

Smetiarske auto 40 000 1 40 000

Malé kontajnery na odpad 76 90 6 840

Základná výbava pôrodnice 600 30 18 000



ODA projekt  - rozpočet projektu s kapitálovými výdavkami  

 Prvá splátka dotácie v objeme, v ktorom bola zahrnutá aj celková výška  
schválená na kapitálové výdavky 

 Rozdelenie výdavkov na kapitálové a bežné transfery nie je možné 
meniť

 Porušenie  finančnej disciplíny - nedodržanie  schválenej výšky na 
kapitálové  výdavky uvedenej v schválenom rozpočte projektu   

 Presun/y z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov a opačne nie 
je  povolený 

 Prijímateľ je povinný účtovať kapitálové výdavky a bežné výdavky 
osobitne ako samostatnú časť dotáciu, t. j. časť na bežné výdavky a časť 
na kapitálové výdavky, za podmienky použitia na rovnaký účel

 Vratka projektu v rámci záverečného vyúčtovania projektu  -
nevyčerpaná  časť  dotácie na kapitálové  výdavky alebo neoprávnené 
čerpanie časti dotácie na kapitálové výdavky   



Odporúčania a povinnosti prijímateľa dotácie

 Čerpanie v sume, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 - Schválený rozpočet 

(Príloha č. 2 je povinná súčasť Zmluvy o poskytnutí dotácie)  

 Vyššie čerpanie v skupine nákladov - Kapitálové výdavky  

Povinnosť vyššie čerpania financovať  zo spolufinancovania alebo z iných 
zdrojov prijímateľa – platí aj v prípade kurzových rozdielov.

 Nižšie čerpanie v skupine  nákladov – Kapitálové výdavky 

Technické zhodnotenie (napr. dokúpenie vybavenia do počítača, napr.  
kúpa RAM do počítača). Je možné iba v oprávnenej dobe realizácie  
projektových aktivít.

 Povinnosť prijímateľa - online konzultácia so SAMRS o zmene rozpočtu 
projektu v skupine  nákladov - Kapitálové výdavky. 

Konzultácia so SAMRS o zmene rozpočtu - najneskôr do 10 pracovných 
dní pred vykonaním zmeny.
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