
1 
 

Dodatok č. 5 v znení dodatku č. 4 a predchádzajúcich pre dané opatrenie 
 
Príloha č. 4 
Časť B: Opatrenia osi 4  

  6.2  Chod miestnej akčnej skupiny 

Strategický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia 

Partnerstvo BACHUREŇ do roku 2015 zabezpečí 
významný rast kvality života obyvateľov územia pri 
efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu. 

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja 
územia  Prierezové priority ISRÚ 1 - 5 

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie 
rozvoja územia Prierezové špecifické ciele ISRÚ1 - 5 

Názov opatrenia  PRV SR 2007 -2013 431 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY 

Podporované činnosti  

1. školenia manažmentu1 a zamestnancov MAS 
zodpovedných za realizáciu stratégie; 

2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na 
aktualizáciu stratégie; 

3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti 
a o stratégii; 

4. prevádzková činnosť; 

5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, 
príjem žiadostí, administratívna kontrola žiadostí 
a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber 
projektov a ich schválenie, kontrola realizácie 
projektov; 

6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie; 

7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 

8. semináre, školenia pre členov MAS zamerané na 
rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní 
stratégie; 

9. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia. 

 

Definícia konečného prijímateľa 
(oprávneného žiadateľa)  

Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v 
zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 
znení neskorších predpisov, ktorej bol udelený Štatút 
Miestnej akčnej skupiny  na základe Rozhodnutia 
o schválení  vydaného PPA.  

 
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY 

 

Názov zdroja financovania 
 

Požadovaná výška 
finančného príspevku 

z verejných zdrojov PRV 

Ostatné verejné zdroje % 
z oprávnenýc
h výdavkov VÚC Iné verejné 

zdroje 
                                                 
1 Členovia výkonného orgánu 
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Prevádzka 
a administratívna činnosť 333 760  0  0  80 

Budovanie zručností 
a schopností MAS 

83 440  0  0  20 

Celkový rozpočet opatrenia  417 200  0  0  X 

% oprávnených výdavkov  
spolu X X X 100 

 
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV  

 

Maximálna výška oprávnených 
výdavkov 

Prevádzka a administratívna činnosť 
333 760  

EUR 

Budovanie zručností a schopností MAS 83 440 EUR 

Oprávnené výdavky 

Oprávnené výdavky 

Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na výdavky 
spojené s prevádzkou MAS, administratívou a budovaním 
zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácií 
stratégie.  

� Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou 
činnosťou MAS 

� personálne výdavky na manažéra MAS a účtovníka 
v rozsahu maximálne 6 násobku minimálnej 
mzdy/mesačne. Táto suma musí zahŕňať podľa 
formy pracovného pomeru (interný zamestnanci, 
externí zamestnanci a služby pracovného 
charakteru zabezpečené dodávateľsky)2 aj odvody 
zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale nesmie 
zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na 
zisku; 

� personálne výdavky na administratívneho 
pracovníka MAS v rozsahu maximálne 4 násobku 
minimálnej mzdy/mesačne. Táto suma musí 
zahŕňať podľa formy pracovného pomeru (interný 
zamestnanci, externí zamestnanci a služby 
pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky)2 
aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale 
nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo 

                                                 
2 Pracovný pomer pracovníkov MAS môže byť napr.: plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci 

v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, externí 
zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru 
zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy  v zmysle Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka,  príp. 
dobrovoľník. Oprávnené výdavky sa preukazujú formou účtovného dokladu – mzda (odmena), obdobie, v ktorom bola 
uplatňovaná mzda (odmena), odpracované dni, odpracované hodiny v prípade dohody o vykonaní práce, dohody 
o pracovnej činnosti, mandátnej zmluvy ), hrubý príjem a odvody zamestnávateľa; čistá mzda zamestnanca, dátum jej 
úhrady a číslo dokladu, ktorým sa úhrada vykonala, doklady a dátum úhrad  za zamestnanca a odvodov zamestnávateľa.  
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podiely na zisku;  

� výdavky súvisiace s výkonom funkcie (odmeny) 
členom výberovej komisie MAS zahŕňajú 
personálne výdavky v rozsahu maximálne 2 
násobku minimálnej mzdy za kalendárny rok 
(zúčtovanie k 31. 12. v roku). Táto suma musí 
zahŕňať aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, 
dane, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, ďalšie 
odmeny alebo podiely na zisku2 (preukazuje sa 
prezenčnými listinami a  pozvánkou na zasadnutie 
Výberovej komisie MAS); 

� personálne výdavky zahŕňajú mzdu a/alebo odmenu 
pre manažéra MAS a účtovníka v rozsahu 
maximálne 6 násobku minimálnej mzdy/mesačne 
a pre administratívneho pracovníka MAS v rozsahu 
maximálne 4 násobku minimálnej mzdy/mesačne. 

� Oprávnené sú nasledovné výdavky podľa formy 
pracovného pomeru (interný zamestnanci, externí 
zamestnanci a služby pracovného charakteru 
zabezpečené dodávateľsky)3: 

Celková cena práce – hrubá mzda vrátane zákonom 
stanovených odvodov  zamestnávateľa a zamestnanca, 
dane. 

Odmena - (práca mimo pracovného pomeru) podľa 
pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce a 
Obchodného zákonníka. 

Alikvótna časť mzdy – pre osoby, ktoré nepracujú 
na  plný pracovný čas. 

Nárokovateľné príplatky – práca nadčas, počas štátnych 
sviatkov, a víkendov kedy zamestnanec vykonával činnosti 
spojené s prevádzkou a administratívou MAS pre interných 
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere podľa 
Zákonníka práce  

Zákonné sociálne výdavky zamestnávateľa (podľa 
formy pracovného pomeru) na manažéra MAS, 
administratívneho pracovníka a účtovníka, ako napr. nákup 
stravovacích poukážok pre interných zamestnancov 
v trvalom pracovnom pomere podľa Zákonníka práce. 

Nakoľko na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov 

                                                 
3 Pracovný pomer pracovníkov MAS môže byť napr.: plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci 

v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, externí 
zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru 
zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy  v zmysle Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, 
dobrovoľník.   
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(vzťah na základe Obchodného zákonníka, ako napr.: 
mandátna zmluva) ide o poskytovanie služieb je nutné 
postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní.  

V prípade, ak sa osoba nepodieľa na činnostiach spojených 
s prevádzkou a administratívou MAS 100 % jeho 
skutočného pracovného času, je výška oprávnených 
výdavkov vypočítaná pomerne v závislosti od skutočného 
využitia pre účely na činnostiach spojených s prevádzkou 
a administratívou MAS v danom období, tzn. od počtu 
odpracovaných hodín pre účely na činnostiach spojených 
s prevádzkou a administratívou MAS k celkovému počtu 
hodín odpracovaných zamestnancom v danom období. 
Pokiaľ osoba pracuje menej ako 100 % jej skutočného 
pracovného času na činnostiach spojených s prevádzkou 
a administratívou MAS, výpočet musí byť založený na 
hodinovej sadzbe odvodenej zo skutočnej sadzby mzdy 
rozdelenej celkovým počtom hodín odpracovaných danou 
osobou. Hodinová sadzba sa potom vynásobí počtom hodín 
skutočne odpracovaných na činnostiach spojených 
s prevádzkou a administratívou MAS. Nie je prípustné, aby 
jedna osoba bola platená za vykonávanie činností na viac 
ako jeden plný úväzok v rovnakom čase a z viacerých 
projektov , ako napr.: manažér MAS administratívny 
pracovník, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu 
spolupráce a zároveň vykonávajú činnosti na základe 
pracovno-právneho pomeru uvedeného v Usmernení 
kapitole 2. Miestna akčná skupina a kapitole 6. Opatrenie 
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.  

�  personálne výdavky (odmeny) súvisiace 
s výkonom funkcie členom výberovej komisie 
MAS zahŕňajú personálne výdavky v rozsahu 
maximálne 2 násobku minimálnej mzdy za 
kalendárny rok (zúčtovanie k 31. 12. v roku) 
(preukazuje sa prezenčnými listinami 
a  pozvánkou na zasadnutie Výberovej komisie 
MAS).   

Neoprávnené sú nasledovné výdavky: prémie, odmeny (s 
výnimkou odmien v zmysle Zákonníka práce a 
Obchodného zákonníka alebo podiely na zisku.  

 Preukazuje sa pri ŽoP:  

– podľa charakteru pracovného pomeru: pracovná 
zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda 
o pracovnej činnosti, mandátna zmluva, príp. 
dodatky (zmluvy a dohody musia obsahovať aj popis 
činností, na ktorých sa zamestnanec v rámci svojej 
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práce podieľa, odmenu/ plat, počet odpracovaných 
hodín); 

– výkaz o odpracovaných hodinách (pozri Usmernenie, 
Príloha č.16. Výkaz o odpracovaných hodinách). 
V prípade, ak sa uzatvára zmluva na vedenie 
účtovníctva s právnickou osobou výkaz 
o odpracovaných hodinách sa nepredkladá;  

– výpočet mzdy (odmeny – práca mimo pracovného 
pomeru);  

– bankový výpis ako doklad o úhrade (miezd, 
odvodov, daní a pod.); 

– a iné podľa povahy výdavku. 

 

� poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za 
internet, zriadenie internetového pripojenia, 
výdavky na vodu, plyn, elektrickú energiu, nájom 
kancelárskych priestorov vrátane ubytovania a 
čistenia, overenie podpisov s výnimkou výdavkov 
súvisiacich zo zriadením záložného práva, výdavky 
na poistenie obstaraného majetku v zmysle 
Usmernenia, kapitola 13. Ochrana majetku 
nadobudnutého a/alebo zhodnoteného 
z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, písm. A, 
kancelárske potreby (napr. papier, toner, šanóny, 
písacie potreby, zakladače a pod.) bežné 
kancelárske kopírovanie, písacie potreby a pod., sú 
oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa 
zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa 
chodu MAS a sú riadne preukázateľné; 

� nákup PC, notebooka, klávesnice, myši k PC, 
mobilného telefónu, faxu, tlačiarne, dataprojektoru 
a plátna, fotoaparátu, kopírovacieho stroja 
a softwaru vrátane jeho aktualizácie a licencií 
v maximálnej výške 5 % výdavkov na prevádzku 
a administratívnu činnosť MAS, služby súvisiace 
so servisom a opravou technických zariadení; 

� nákup kancelárskeho nábytku v maximálnej výške 
5 % výdavkov na prevádzku a administratívnu 
činnosť MAS; 

� výdavky spojené s vypracovaním stratégie 
(výdavok vznikol po 1. januári 2007) nie však 
staršie ako registráciou občianskeho združenia 
registračným orgánom - Ministerstvom vnútra SR; 

� výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou 
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internetovej stránky webového sídla v maximálnej 
výške 3% výdavkov na prevádzku 
a administratívnu činnosť MAS; 

� aktualizácia stratégie v maximálnej výške 6 638 
EUR  (štúdie, analýzy, dotknutého územia, zber 
informácií pre monitoring a hodnotenie). 
Aktualizácia stratégie sa vykonáva v súlade 
s kapitolou 12. Vykonávanie zmien. 

� vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 

� výdavky na dopravu - cestovné náhrady4; 

� výdavky vynaložené v hotovosti v max.výške 265 
EUR/mesiac. 

V rámci aktualizácie stratégie kapitola 1. Konečný 
prijímateľ (oprávnený žiadateľ), kapitola 2. Prehľad 
zdrojov územia, kapitola 3. Analýzy a kapitola 4. 
Zostavenie strategického rámca, bod 4.1. musia 
zostať zachované t.j. nemôžu sa zmeniť (výnimka 
sa uplatňuje v prípade, ak MAS vykonáva zmeny 
v zmysle Usmernenia, kapitola 12. Vykonávanie 
zmien, bod 2. Zmeny so súhlasom PPA, písm. a). .  

� vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov; 

� výdavky na verejné obstarávanie v maximálnej 
výške 2% výdavkov na prevádzku 
a administratívnu činnosť MAS5; 

� výdavky vynaložené v hotovosti v max.výške 265 
EUR/mesiac; 

� výdavky na občerstvenie súvisiace so zasadnutiami 
výberovej komisie, monitorovacieho výboru, 
najvyššieho orgánu, výkonného orgánu a v rámci 
chodu MAS, preukazuje sa prezenčnými listinami 
a pozvánkou (podľa povahy) na vyššie uvedené 
zasadnutia; 

�  cestovné náhrady (cestovné, stravné a ubytovanie). 

 

Cestovné náhrady pri iných právnych vzťahoch ako je 
zamestnanec v pracovnom pomere alebo obdobnom 
pracovnom vzťahu, musia byť dohodnuté v zmluve resp. 
dohode v súlade zo zákonom upravujúcim poskytovanie 
cestovných náhrad nad rámec dohodnutej odmeny. 

                                                 
4 Cestovné náhrady sa preukazujú formou cestovného príkazu,  overenou kópiou TP, zákonným poistením, výpočtom 

výdavkov, dokladom o nákupe PHM a to aj v prípade osôb, ktoré nie sú v pracovno-právnom vzťahu.  V prípade 
zahraničnej pracovnej cesty sa vypracováva správa zo zahraničnej pracovnej cesty. 

5 Výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie 
nebudú zo strany PPA v prípade obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami (§102) uznané ako oprávnené výdavky. 



7 
 

Iba tie výdavky súvisiace s tuzemskou a zahraničnou 
pracovnou cestou sú oprávnenými výdavkami, ktoré 
upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. 

� ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije 
motorové vozidlo iné ako motorové vozidlo 
zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je 
základná náhrada za každý 1 km jazdy (základná 
náhrada) podľa platného opatrenia MPSVR SR 
a náhrada za spotrebované pohonné látky (PHL), 
maximálne 200 EUR mesiac/MAS, 

� ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije cestné 
motorové vozidlo zamestnávateľa, oprávneným 
výdavkom je náhrada za spotrebované pohonné 
látky. Náhrada za spotrebované PHL patrí 
zamestnancovi podľa cien PHL platných v čase 
použitia cestného motorového vozidla, 
prepočítaných podľa spotreby PHL uvedenej 
v technickom preukaze (TP) cestného motorového 
vozidla, maximálne 200 EUR mesiac/MAS, 

� ak živnostník na cestovanie využije vlastné osobné 
motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného 
majetku, uplatní výdavky do výšky náhrady za 
spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za 
každý jeden km jazdy podľa Zákona č. 283/2002 Z. 
z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov, 

� výdavok stravného pre zamestnanca počas 
tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty je 
oprávneným, ak je stanovený podľa opatrenia 
MPSVR SR platného v čase konania pracovnej 
cesty, 

� náhrada preukázaných cestovných výdavkov podľa 
predložených originálov použitých cestovných 
dokladov (lístok, miestenka, letenka). 

 

Cestovné náhrady (ubytovanie, cestovné – vrátane 
cestovného poistenia, stravné) upravuje zákon č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov alebo osobitné predpisy. Pri právnych vzťahoch 
ako napr.: dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej 
činnosti v zmysle Zákonníka práce, alebo služby 
pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na 
základe mandátnej zmluvy v zmysle Obchodného 
zákonníka byť poskytovanie cestovných náhrad 
(cestovné, stravné a ubytovanie) písomne dohodnuté 
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v zmluve, resp. dohode nad rámec dohodnutej odmeny 
(cestovné náhrady budú preplatené na základe 
predložených dokladov, ktoré sú uvedené v časti 
„Preukazuje sa pri ŽoP“ v rámci  bodu 7. Opatrenie 4.3 
Chod miestnej akčnej skupiny). 

Cestovné náhrady sú oprávnenými výdavkami pre 
zamestnancov MAS, výkonný orgán, štatutárny orgán, 
členov výberovej komisie MAS a pre členov 
monitorovacieho výboru. V rámci interných výdavkov 
cestovné náhrady sú oprávnené pri cestách zamestnancov 
MAS, manažmentu MAS a členov MAS z miesta 
pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania 
vzdelávacieho projektu a späť. 

V rámci externých výdavkov cestovné náhrady sú 
oprávnené pre lektorov, tlmočníkov, prekladateľov a 
účastníkov vzdelávacej aktivity z miesta bydliska 
na miesto konania vzdelávacej aktivity a späť.  

Výdavok cestovné v súvislosti s dochádzkou do 
zamestnania nie je oprávneným výdavkom.  

Ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije motorové 
vozidlo iné ako motorové vozidlo zamestnávateľa, 
oprávneným výdavkom je základná náhrada za každý 1 km 
jazdy (základná náhrada) podľa platného opatrenia 
MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie 
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 
a náhrada za spotrebované pohonné látky (PHL), 
maximálne 400 EUR /mesiac/MAS. 

Pri použití súkromného automobilu je možné uplatniť aj 
postup prepočítania cestovných náhrad pomocou platných 
cenníkov autobusovej dopravy v prípade, že to interné 
smernice MAS dovoľujú. 

Ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije cestné 
motorové vozidlo zamestnávateľa, oprávneným výdavkom 
je náhrada za spotrebované pohonné látky. Náhrada za 
spotrebované PHL patrí zamestnancovi podľa cien PHL 
platných v čase použitia cestného motorového vozidla, 
prepočítaných podľa spotreby PHL uvedenej v technickom 
preukaze (TP) cestného motorového vozidla, maximálne 
400 EUR /mesiac/MAS. 

Ak živnostník na cestovanie využije vlastné osobné 
motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, 
uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované 
pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km 
jazdy podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov. 
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V prípade, že výdavky na stravné nie sú uplatnené podľa 
zákona č. 283/2002 Z. z. o  cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov výdavky na stravu nesmú prekročiť 
maximálne stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu. 

Výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne 
stanovenú čiastku 165 EUR /deň/osobu. 

Pri použití taxíka sú oprávnené skutočné výdavky. 

Pri použití autobusu objednaného na prepravu účastníkov 
akcie (školenia, konferencie, exkurzia, seminár a pod.)sú 
oprávnené skutočné výdavky (doklad preukazujúci 
úhradu). 

Akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej aktivity 
musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so 
zabezpečením a realizáciou projektu. 

Preukazuje sa pri ŽoP:  

•••• výdavky na ubytovanie: cestovný príkaz podpísaný 
zamestnávateľom a zamestnancom spolu 
s príslušnými prílohami, ktoré sa týkajú výdavkov 
súvisiacich s pracovnou cestou v prípade, že 
pracovníci majú uzatvorené dohody o pracovnej 
činnosti, prípade dohody o vykonaní práce na 
základe Zákonníka práce ak sa uplatňuje, faktúra s 
príslušnými prílohami (rozpis výdavkov na cestovné, 
ubytovanie a stravné s priloženými kópiami 
dokladov z reštaurácií, hotelov a pod.), ktoré sa 
týkajú výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou v 
prípade, uzatvorenej mandátnej zmluvy podľa 
Obchodného zákonníka  

•••• výdavky na stravné: výpočet sadzieb stravného;  

•••• výdavky za použitie inej formy dopravy ako je 
motorové vozidlo: cestovný príkaz podpísaný 
zamestnávateľom a zamestnancom, ak sa uplatňuje, 
čitateľná fotokópia cestovných dokladov (lístok na 
vlak, autobus, letenka a pod.) alebo faktúra, doklad o 
realizácii platby - bankový výpis alebo 
príjmový/výdavkový doklad, vyúčtovanie pracovnej 
cesty (kalkulácia celkových výdavkov súvisiacich 
z pracovnou cestou); 

•••• pri použití autobusu objednaného na prepravu 
účastníkov akcie (školenia, konferencie, exkurzia, 
seminár a pod.): skutočné výdavky - doklad 
preukazujúci úhradu; 

•••• výdavky za použitie motorového vozidla: cestovný 
príkaz podpísaný zamestnávateľom 
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a zamestnancom), pokladničný blok o nákupe 
pohonných hmôt alebo doklad preukazujúci cenu 
PHM (napr.: z  webového sídla www.natankuj.sk), 
vyúčtovanie pracovnej cesty (kalkulácia celkových 
výdavkov súvisiacich z pracovnou cestou), výdavky 
za parkovné; 

•••• pri každej pracovnej ceste (podľa povahy) tuzemskej 
alebo zahraničnej musí byť predložená pozvánka, 
program a správa z cesty; 

•••• a iné podľa povahy výdavku. 

 

� výdavky súvisiace s budovaním zručností a 
schopností MAS v súlade s článkom 59 písm. a) až 
d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005:  

a. publicita a informovanie o dotknutej oblasti 
a o stratégii (informačné a propagačné materiály, ako 
napr.: tlač, návrhy, grafická úprava, odborná úprava, 
výroba, kopírovanie, väzba, výroba infotabúľ, 
stojanov, distribúcia formulárov, metodík, 
informačných a propagačných materiálov, CD nosiče, 
multimediálne DVD a pod., účasť na výstavách, na 
ktorých bude MAS propagovať a informovať o územii 
MAS a stratégii vrátane výdavkov (zabezpečenie 
expozície) a honorárov pre zabezpečenie propagácie 
územia, pričom honoráre sú prípustné v maximálnej 
sadzbe 100 EUR/deň/osoba, v prípade 3 a viac osôb 
(skupina, súbor a pod.) 300 EUR/deň,  PR aktivity - 
PR články, PR vystúpenie v médiách, písanie a 
zverejnenie tlačových správ, organizácia tlačových 
konferencií, deň otvorených dverí v rámci MAS);  

b. výdavky vynaložené v hotovosti v max. výške 265 
EUR/mesiac; 

c. interné výdavky: vzdelávanie zamestnancov MAS, 
manažmentu MAS (členovia výkonného orgánu)  
zodpovedných za realizáciu stratégie a členov MAS 
zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri 
vykonávaní stratégie Preukazuje sa pri ŽoP písomnou 
správou (zápisom) zo vzdelávacej aktivity:  

– školenia, semináre, (vrátane účastníckych 
poplatkov);  

– cestovné, stravné a ubytovanie (cestovné 
náhrady) pre zamestnancov MAS4, 
manažment MAS a členov MAS (podľa 
zákona NR č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
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náhradách v znení neskorších predpisov), 
v prípade ak sa aktivity projektu realizujú 
mimo sídla MAS. sa poskytuje v súlade 
s Usmernením kapitolou 7. Chod miestnej 
akčnej skupiny, časť oprávnené výdavky, bod 
1. Výdavky súvisiace s prevádzkou 
a administratívnou činnosťou MAS, časť - 
cestovné náhrady.   

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu 
uplatniť pri cestách zamestnancov MAS, manažmentu 
MAS a členov MAS z miesta pravidelného pracoviska 
alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu 
a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne 
cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za 
leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD. 

� Výdavky na stravné a ubytovanie výdavky na 
ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú 
čiastku 165 EUR deň/osobu; 

� ak nie sú výdavky na stravné poskytované v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov, výdavky na stravu 
nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 
EUR/deň/osobu. 

Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné  

 pri použití súkromného automobilu: v zmysle 
interných predpisov MAS; 

 pri použití taxíka: skutočné výdavky; 

 pri použití motorového vozidla MAS na 
prepravu v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov a opatrenia MPSVR o sumách 
základnej náhrady za používanie motorových 
vozidiel pri pracovných cestách + spotreba 
PHM na základe technického preukazu 
motorového vozidla; 

 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej 
aktivity musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia 
so zabezpečením a realizáciou projektu. 

 

d. externé výdavky súvisiace so vzdelávacou aktivitou 
(školenia, semináre, konferencie, workshopy) 
zameranou na rozširovanie vedomostí a zručností pri 
vykonávaní stratégie alebo propagačné podujatia 
o dotknutej oblasti a o stratégii, ktoré sú organizované 
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príslušnou MAS (honoráre lektorom, prekladateľom, 
tlmočníkom, cestovné - vrátane hromadnej prepravy, 
stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej 
aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného 
priestoru a didaktickej techniky, propagácia 
vzdelávacej a informačnej aktivity). 

- personálne výdavky lektorom, prekladateľom, 
tlmočníkom 

         Prípustné maximálne sadzby:  

         honoráre lektorom...................   165 EUR /1 hod.  

         honoráre tlmočníkom  ...............  66 EUR/1 hod. 

         honoráre prekladateľom.............  33 EUR/1 str. 

Táto suma musí zahŕňať príspevky do zdravotných 
a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, 
odmeny alebo podiely na zisku. 

- prenájom miestností, občerstvenie, pozvánky, 
podkladové materiály, prenájom didaktickej 
techniky, propagácia vzdelávacej aktivity sú 
oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa 
zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa 
realizácie projektu a sú riadne preukázateľné 
(preukázanie spôsobu výpočtu pomernej časti, 
v prípade, ak okrem činností realizovaných v rámci 
projektu sa uskutočňuje aj iná činnosť). Preukazuje 
sa pri ŽoP písomnou správou (zápisom) zo 
vzdelávacej aktivity a verejným oznámením 
o konaní sa stretnutia; 

- cestovné, stravné a ubytovanie pre lektorov, 
tlmočníkov a prekladateľov, cestovné, stravné pre 
účastníkov vzdelávacej aktivity sa poskytuje 
v súlade s Usmernením kapitolou 7. Chod miestnej 
akčnej skupiny, časť oprávnené výdavky, bod 1. 
Výdavky súvisiace s prevádzkou 
a administratívnou činnosťou MAS, časť – 
cestovné náhrady. 

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu 
uplatniť pri cestách lektorov, tlmočníkov a účastníkov 
vzdelávacej aktivity z miesta bydliska na miesto konania 
vzdelávacej aktivity a späť. Za oprávnené cestovné 
výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené 
platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, 
železničnú, autobusovú dopravu a MHD. 

Výdavky na stravné a ubytovanie 

- výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne 
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stanovenú čiastku 99 EUR deň/osobu; 

 ak nie sú výdavky na stravné poskytované 
v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov, výdavky na stravu nesmú 
prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30 
EUR/deň/osobu. 

Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné 

 pri použití taxíka: skutočné výdavky; 

 pri použití súkromného automobilu: do výšky 
hodnoty 1 cestovného lístka  

 pri použití motorového vozidla MAS na 
prepravu v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov a opatrenia MPSVR o sumách 
základnej náhrady za používanie motorových 
vozidiel pri pracovných cestách + spotreba 
PHM na základe technického preukazu 
motorového vozidla; 

 akékoľvek cesty mimo miest konania 
vzdelávacej aktivity alebo propagačného 
podujatia musia byť zdôvodnené ako cesty, 
ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou 
vzdelávacej aktivity. 

 

Pomerné časti výdavkov pripadajúcich pre účely 
opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny: 

MAS musí preukázať spôsob výpočtu pomernej časti, v 
prípade ak okrem činností súvisiacich s prístupom Leader - 
opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny uskutočňuje aj 
iné činnosti alebo aktivity, ktoré sú financované z iných 
zdrojov. MAS si ako spôsob výpočtu pomernej časti 
stanoví metodiku prepočtu založenú na jednotke, ktorú si 
stanoví napr.: osoba, m2, vyťaženosť priestorov a pod. 

Pri výpočte pomernej časti výdavkov musia byť dodržané 
nasledovné podmienky:  

1. Výpočet pomernej časti výdavkov pre účely 
prístupu Leader - opatrenie 4.3 Chod Miestnej 
akčnej skupiny musí vychádzať zo skutočne 
vynaložených výdavkov. 

2. Preukázateľnosť výpočtu musí byť podložená 
účtovnými dokladmi vzťahujúcimi sa ku 
konkrétnemu výdavku.  

3. Výpočet musí byť zrozumiteľný, čo sa zabezpečí 
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legendou – popisom postupov a preukázaním 
spôsobu výpočtu pomernej časti. 

4. Výpočet pomernej časti výdavkov sa týka najmä: 
nájomného, výdavkov súvisiacich so službami, 
energiami, vodou, plynom, 
zariadeniami/vybavením, personálnymi výdavkami 
zamestnancov a pod. 

5. kancelárske potreby  

� v prípade, ak MAS realizuje okrem prístupu 
Leader aj iné projekty, činnosti alebo aktivity 
financované z iných zdrojov je povinná: 

� nakupovať a využívať kancelárske 
potreby osobitne pre účely prístupu 
Leader  a iné aktivity;  

� v prípade, že sa nakupujú 
kancelárske potreby pre účely 
prístupu Leader spolu s 
kancelárskymi potrebami, ktoré 
súvisia s realizáciu iných projektov, 
činností alebo aktivít musia byť 
doložená faktúra samostatne pre 
nákup kancelárskych potrieb pre 
účely prístupu Leader. 

 

Neoprávnené výdavky 

- investície do školiacich programov a kurzov, ktoré 
sú súčasťou bežných programov školenia 
a vzdelávania na úrovni stredných škôl a vyššie; 

- výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007; 
(výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred 
1. januárom 2007) a pred udelením Štatútu 
Miestnej akčnej skupiny, a pred registráciou 
občianskeho združenia registračným orgánom – 
Ministerstvom vnútra SR v prípade vypracovania 
stratégie;  

- nákup použitého DHM a DNM; 

- nákup nákladných a osobných  vozidiel; 

- refundovateľné, refundované alebo inak 
preplatené dane, clá a dovozné prirážky, kurzové 
straty; 

- 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; 

- poradenské a konzultačné služby s výnimkou 
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výdavkov spojených s vypracovaním stratégie; 

- výdavky na vypracovanie územno-plánovacej 
dokumentácie; 

- výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného 
obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre 
verejné obstarávanie, v prípade obstarávania 
zákaziek s nízkymi hodnotami (§102); 

- stavebné a rekonštrukčné výdavky súvisiace 
s kancelárskymi priestormi v rámci chodu MAS;  

- výdavok cestovné v súvislosti s dochádzkou do 
zamestnania;   

- výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej 
vypracovanie bolo preplatené v rámci opatrenia 
3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie 
integrovaných stratégií rozvoja územia (prepláca 
sa len aktualizácia v zmysle podmienok 
Usmernenia, kapitoly 7. Opatrenie 4.3 Chod 
Miestnej akčnej skupiny, časti Kritéria pre 
uznateľnosť výdavkov); 

- technické prehliadky a servisné práce súvisiace 
s údržbou motorového vozidla; 

- poistné motorových vozidiel; 

- bankové poplatky, úroky z úveru, finančné pokuty, 
súdne výdavky, výdavky spojené so zriadením 
záložného práva. 

- vzdelávacie aktivity, ktoré sú organizované v rámci 
existujúceho školského systému na úrovni 
stredných, vyšších a vysokých škôl, (vrátane 
špecializačného a kvalifikačného štúdia), jazykové 
kurzy; 

- výdavky, pri ktorých sa zistí konflikt záujmov 
v zmysle Usmernenia, príloha č. 17 Metodické 
usmernenie postupu konečných prijímateľov 
(oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, 
stavebných prác a služieb. 

 

Verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z 
VÚC a iných verejných zdrojov môže v rámci opatrenia 
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a opatrenia 4.2 
Vykonávanie projektov spolupráce použiť len na 
neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je 
možné použiť na oprávnené výdavky).  

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA 
 

Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

Úroveň Ukazovateľ Východiskov Cieľová hodnota Spôsob overovania 
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názov 
a merná 
jednotka 

ý 
stav 

ukazovateľa 
do r. 2013 

a získavania údajov, 
frekvencia zberu 

Chod Miestnej 
akčnej skupiny - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


