
Príloha č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

Trieda Názov triedy Skupina Názov p.č.

022
Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
1.

023
Dopravné prostriedky

2

3

4

5

6

512 Cestovné náhrady 7

8

10

11

12

14.

15.

16.

17.

18.

52 Osobné výdavky 521 Mzdové výdavky 19.

54 Ostatné výdavky 548
Výdavky na prevádzkovú 

činnosť
20.

56
Finančné výdavky a 

poplatky
568 Ostatné finančné výdavky 21.

90

Zjednodušené vykazo- 

vanie výdavkov a 

rezerva

901-930 22.

mzdové výdavky vrátane odmien za prácu vykonávanú mimo pracovného 

pomeru, platov, povinných odvodov za zamestnávateľa a iných zákonných 

náhrad;

poplatky za používanie ciest formou diaľničných známok za služobné vozidlá 

využívané pre účely SORO;

v zmysle príslušného písomného vyzvania, resp usmernenia RO;

Dlhodobý hmotný 

majetok
02

poistenie majetku nakúpeného zo  zdrojov technickej pomoci IROP a určeného na 

prevádzkovú činnosť SO/RO;

vzdelávacie a školiace služby (napr. školenia, kurzy, semináre);

konferencie, sympóziá;

obstaranie nehmotného majetku, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nebol 

zaradený ako dlhodobý nehmotný majetok;

náklady na technické a emisné kontroly služobných vozidiel využívaných  pre 

účely SO/RO;

náklady na inzerciu, publicitu;

občerstvenie;

telekomunikačné poplatky, poštové poplatky; 

výdavky na prepravu a transportné výdavky; ak nie sú súčasťou obstarávacej 

ceny majetku (dlhodobého majetku, zásoby);

51 Služby

tuzemské a zahraničné cestovné náhrady;

518 Ostatné služby

služby výpočtovej techniky, tlač; 

11 Zásoby 112 Zásoby

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, telekomunikačná a výpočtová technika, 

špeciálna technika, komunikačná infraštruktúra, technika a náradie;

interiérové vybavenie;

pracovné odevy a pomôcky, obuv;

materiál (napr. kancelársky, spotrebný materiál, pohonné hmoty);

Zoznam oprávnených výdavkov na prioritnú os 6 Technická pomoc Integrovaného regionálneho operačného programu

Oprávnené výdavky

samostatné hnuteľné veci (s výnimkou hnuteľných vecí ako sú pozemky, stavby, 

byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov) a 

súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s 

dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma 

ustanovená v zákone o dani z príjmov;

osobné automobily;


