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Príloha č. 6
Kalkulácia nákladov projektu 

Fáza
Aktivita /
náklady*

Celkové náklady (Rozpočet projektu)
SpoluVlastné zdroje Dotácia

Bežné výdavky Kapitálové výdavky Bežné výdavky Kapitálové výdavky
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Spolu I. fáza

II.

   

 

 
    
    
    
    

Spolu II. fáza

Celkové náklady
spolu

Pozn: * Položky uvedené v rámci aktivít / nákladov musia súhlasiť s položkami uvedenými v daňových dokladoch  

Komentár k zaradeniu výdavkov
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600 Bežné výdavky

610
Mzdy, platy, služobné príjmy a 
ostatné osobné vyrovnania 

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad; príplatky;
náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť; odmeny; 
ostatné osobné vyrovnania; doplatok k platu a ďalší plat

620 Poistné a a príspevok od poisťovní
poistné do VZP; poistné do ostatných poisťovní; poistné do Sociálnej poisťovne; príspevok do 
doplnkových dôchodcovských poisťovní; poistné na osobité účty; príspevok na starobné dôchodkové 
sporenie

630 Tovary a služby
cestovné náhrady; energie, voda a komunikácie; materiál; dopravné; rutinná a štandardná údržba; 
nájomné za nájom; služby (školenia, súťaže, mzdy a cestovné náhrady iným než vlastným 
zamestnancom, expertízy a posudky, poplatky a odvody, stravovanie, pokuty a penále, dane, ai.) 

650

Splácanie úrokov a ostatné platby 
súvisiace s úverom, pôžičkou, 
návratnou finančnou výpomocou a 
finančným prenájmom

splácanie úrokov v tuzemsku; splácanie úrokov do zahraničia; ostatné platby súvisiace s úverom, 
pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

700 Kapitálové výdavky

710 Obstarávanie kapitálových aktív
HMOTNÉ: nákup pozemkov; nákup budov, objektov a iných častí; nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia; 

NEHMOTNÉ: nehmotné aktíva (softvér, licencie, ostatné nehmotné aktíva)

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k 
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6814

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6814

