
Oprávnené (akceptovateľné) výdavky (položky): 
 

Podprogramy 1.1 a 1.2: 
 

archívny výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (dokumentácia), 
 
umelecko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade                             
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; dokumentácia spracovaná 
v zmysle §8 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.), 
 
architektonicko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade                   
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, dokumentácia spracovaná 
v zmysle §8 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.), 
 
urbanisticko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade                       
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; dokumentácia spracovaná 
v zmysle §9 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.), 
 
archeologický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; dokumentácia spracovaná v zmysle §10 vyhlášky 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.), 
 
dendrologický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie (v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu; dokumentácia spracovaná v zmysle §5 vyhlášky Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.), 
 
reštaurovanie kultúrnej pamiatky (nákup materiálu + realizácia reštaurátorských prác 
v súlade s návrhom na reštaurovanie a s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového 
úradu; žiadateľ musí priložiť stručný rozpočet a rozsah reštaurátorských prác, ktorý spracoval 
a podpísal reštaurátor oprávnený na predmetný druh prác – reštaurátorský rozpočet), 
 
dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (spracovaná v zmysle §6 vyhlášky 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.), 
 
pamiatkový  a reštaurátorský výskum,  návrh na reštaurovanie historického hudobného 
nástroja (v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; dokumentácia 
spracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.), 
 
reštaurovanie historického hudobného nástroja (nákup materiálu + realizácia 
reštaurátorských prác v súlade s návrhom na reštaurovanie a s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu; žiadateľ musí priložiť stručný rozpočet a rozsah 
reštaurátorských prác, ktorý spracoval a podpísal reštaurátor oprávnený na predmetný druh 
prác – reštaurátorský rozpočet), 
 
umelecká intonácia a ladenie historického hudobného nástroja (realizácia prác), 
 



demontáž historického hudobného nástroja (odsúhlasené miestne príslušným krajským 
pamiatkovým úradom), 
 
montáž historického hudobného nástroja (odsúhlasené miestne príslušným krajským 
pamiatkovým úradom), 
 
dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác historického hudobného nástroja 
(spracovaná v zmysle §6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                                      
č. 253/2010 Z. z.), 
 
inventarizácia hodnotných slohových prvkov  (v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu), 
 
statické posúdenie objektu (vykoná oprávnená osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov; v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
posúdenie zavĺhania objektu (dokumentácia), 
 
zameranie skutkového stavu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky  (dokumentácia), 
 
projektová dokumentácia (v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového 
úradu; vykoná oprávnená osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; v popise projektu 
v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
zabezpečovacie práce (sanácia havarijného stavu, nariadené stavebným úradom podľa § 94 
zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov alebo pamiatkovým 
úradom podľa § 31 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov; v popise projekt žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava fasády (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava alebo výmena strešnej krytiny (nákup materiálu + realizácia prác v súlade                           
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava krovu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu), 
 
výmena krovu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava alebo výmena strešných klampiarskych konštrukcií (nákup materiálu + realizácia 
prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
ošetrenie drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu (nákup materiálu + 
realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 



oprava okien (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
výmena okien (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu;  na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava dverí (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu;  na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
výmena dverí (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava komínu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava alebo výmena klampiarskych konštrukcií  (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe 
žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava schodov a schodísk (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava zvislých a vodorovných nosných konštrukcií  (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií  (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava omietok v interiéri (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; v prípade, že ide o omietky s maliarskou alebo 
štukovou výzdobou, žiadateľ na samostatnej prílohe uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava obkladov v interiéri (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
výmena obkladov v interiéri (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava alebo výmena vnútorných rozvodov infraštruktúry  (nákup materiálu + realizácia 
prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej 
prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 



oprava alebo výmena vonkajších rozvodov infraštruktúry  (nákup materiálu + realizácia 
prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej 
prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
statické zabezpečenie nosných konštrukcií objektu (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe 
žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
sanácia vlhkosti spondej stavby (základov) (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s 
podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
sanácia vlhkosti hornej stavby (nákup materiálu + realizácia prác v súlade                              
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava podláh v interiéri (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
výmena podláh v interiéri (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava alebo výmena drevených konštrukcií  (napr. drevené verandy osadené na fasádu, 
nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského 
pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava alebo výmena zámočníckych konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe 
žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava slohových prvkov a konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade                         
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ 
uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava vonkajších spevnených plôch (napr. dlažba, nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe 
žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
obnova a konzervácia torzálnej architektúry (napr. hradných ruín, nákup materiálu + 
realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu;                        
na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
obnova a konzervácia mestských alebo iných opevnení a pevnostných systémov (nákup 
materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového 
úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava a reštaurovanie prícestných kaplniek, pamätníkov, plastík a súsoší (nehnuteľné 
objekty bez súpisného čísla, ktoré nie sú súčasťou stavby evidovanej pod súpisným číslom; 
nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského 
pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 



 
oprava a reštaurovanie náhrobkov alebo hrobiek (nehnuteľné objekty bez súpisného 
čísla; vlastník parcely, na ktorej sa nachádzajú, nemusí byť totožný s vlastníkom pamiatky – 
žiadateľom; nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského 
pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
sanácia historických cintorínov alebo areálov piety (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe 
žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava historických technických zariadení (nákup materiálu + realizácia prác v súlade  
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ 
uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava historických pecí alebo kachlí (nákup materiálu + realizácia prác v súlade                            
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ 
uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
sanácia historickej parkovej alebo záhradnej zelene (napr. nákup stromčekov a kríkov, 
nákup ostatného materiálu potrebného k sanácii historických parkov + realizácia prác v súlade 
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ 
uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava drobnej historickej parkovej alebo záhradnej architektúry  (napr. fontány, 
lavičky, besiedky, oplotenie, nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava historických technických riešení v parkoch a záhradách (napr. zavlažovací 
systém, nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského 
pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava historických zvonov (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
prenájom lešenia, 
 
demontáž hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky (odsúhlasené miestne príslušným 
krajským pamiatkovým úradom), 
 
montáž hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky (odsúhlasené miestne príslušným 
krajským pamiatkovým úradom), 
 
prevoz a iné premiestnenie hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky (odsúhlasené miestne 
príslušným krajským pamiatkovým úradom), 
 
prezentácia národnej kultúrnej pamiatky (odsúhlasená miestne príslušným krajským 
pamiatkovým úradom), 
 
iné (špecifikovať, len ako nákladová položka - výdavok spolufinancovania projektu). 



Podprogram 1.3 
 
honoráre (odmeny) a osobné náklady:  

a) honoráre (odmeny) môžu byt vyplatené výkonným umelcom - hercom, tanečníkom, 
spevákom a pod., autorom diel - literárnych, vedeckých, populárno-vedeckých, 
umeleckých a pod., ktoré 
sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, autorom a zhotoviteľom databáz, 
výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - v zmysle zákona 
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 

b) osobné náklady sú odmeny za vykonanie práce na základe uzatvorených dohôd                      
o vykonaní práce alebo na základe príkazných zmlúv resp. zmlúv o dielo –                            
napr. tlmočnícke  a prekladateľské služby, korektorské práce, 

c) práce a služby vykonávané/ realizované na objednávku/faktúru - ide výlučne                           
o vystúpenia umelcov, sólistov, súborov a moderátorov. 

 
prenájom priestorov na realizáciu projektu (špecifikovať) 
 
prenájom techniky na realizáciu projektu (špecifikovať) 
 
cestovné a prepravné:  
a) cestovné: 

• sú výdavky účinkujúcich a organizátorov podujatí spojené s dopravou osôb 
zabezpečovanou oficiálnymi dopravcami (napr. vlakové lístky, autobusové lístky), 

• sú výdavky spojené s dopravou osôb - účinkujúcich, zabezpečované právnickou alebo 
fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

• sú výdavky spojené s dopravou osôb v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov; žiadateľ ich môže uplatniť len v prípade ak 
ide preukázateľne o hospodárnejšie a efektívnejšie vynakladanie finančných 
prostriedkov ako doprava zabezpečovaná oficiálnymi dopravcami (ministerstvo bude 
akceptovať len nákup PHM), 

b) prepravné: 
• sú výdavky nesúvisiace s dopravou osôb a nákupom tovarov, napr. ak ide o výdavky 

spojené s prepravou zvukovej a osvetľovacej techniky, preprava filmov a pod., 
zabezpečované právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie 
(koncesnú listinu) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

• sú výdavky nesúvisiace s dopravou osôb a nákupom tovarov, napr. ak ide o výdavky 
spojené s prepravou zvukovej a osvetľovacej techniky, preprava filmov a pod.,                     
v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov; žiadateľ ich môže uplatniť len v prípade hospodárnejšieho                                   
a efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov ako dopravou 
zabezpečovanou oficiálnymi dopravcami (ministerstvo bude akceptovať len nákup 
PHM). 

 
služby súvisiace s realizáciou projektu, t. j. práce/služby vykonávané/realizované                              
na objednávku/faktúru  
 



ubytovanie  – sú výdavky účinkujúcich, organizátorov, resp. realizátorov podujatia, spojené 
s ubytovaním týchto osôb. 
 
výroba zvukového a multimediálneho nosiča - sú napr. náklady spojené s výrobou nosiča 
ako mastering, lisovanie, balenie, obal nosiča s prílohami (booklet, inlay card). 
 
polygrafické náklady  sú náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických 
publikácií   - predtlačová príprava (napr. sadzba, layonet, zalomenie, výstup na filmy, pdf 
súbory, CTP), tlač, väzba, ochranný obal a pod.. 
 
propagačné materiály a publicita - napríklad výroba pozvánok, letákov, plagátov, 
katalógov, bulletinov, zborník, výroba dokumentov z podujatí, fotodokumentácia, plošná 
a mediálna propagácia súvisiaca s projektom. 
 
materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu (špecifikovať) 
 
obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov -  ide o výdavky                         
na obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí (definované 
zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktoré majú 
samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je najviac 1 700 eur                       
a nižšia a prevádzkovo-technické funkcie kratšie ako jeden rok alebo dlhšie ako jeden rok.                
To znamená, že ide len o tie samostatné hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré 
spĺňajú zároveň všetky tri uvedené kritériá. Ide o taký majetok, ktorý súvisí s realizáciou 
projektu. 
 
služby súvisiace so spracovaním dokumentácie k pamätihodnostiam obce/mesta alebo  
k pamiatkovým územiam (špecifikovať) 
 
služby súvisiace so spracovaním dokumentácie k objektom pamiatkového fondu                        
(napr. geodetické práce – zameranie objektov; pamiatkové výskumy, špecifikovať) 
 
 
Podprogram 1.4 
 
archívny výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (dokumentácia), 
 
záchranný výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (na základe rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu; treba uviesť výmeru v m2, na ktorej sa bude výskum 
vykonávať), 
 
umelecko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade                             
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; dokumentácia spracovaná 
v zmysle §8 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.; treba 
uviesť výmeru v m2, na ktorej sa bude výskum vykonávať), 
 
architektonicko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade                   
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, dokumentácia spracovaná 
v zmysle §8 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.; treba 
uviesť výmeru v m2, na ktorej sa bude výskum vykonávať), 
 



urbanisticko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade                       
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; dokumentácia spracovaná 
v zmysle §9 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.; treba 
uviesť výmeru v m2, na ktorej sa bude výskum vykonávať), 
 
archeologický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; dokumentácia spracovaná v zmysle §10 vyhlášky 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. Žiadateľ musí priložiť stručný 
rozpočet a rozsah archeologických prác, ktorý vypracoval archeologický ústav alebo iná 
právnická osoba s oprávnením vykonávať archeologický výskum – archeologický rozpočet; 
treba uviesť výmeru v m2, na ktorej sa bude výskum vykonávať), 
 
dendrologický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu (v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; treba uviesť výmeru v m2, na ktorej sa bude 
výskum vykonávať), 
 
reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie (v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu; dokumentácia spracovaná v zmysle §5 vyhlášky Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.; treba uviesť výmeru v m2, na ktorej sa bude 
výskum vykonávať), 
 
reštaurovanie kultúrnej pamiatky (nákup materiálu + realizácia reštaurátorských prác 
v súlade s návrhom na reštaurovanie a s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového 
úradu; žiadateľ musí priložiť stručný rozpočet a rozsah reštaurátorských prác, ktorý spracoval 
a podpísal reštaurátor oprávnený na predmetný druh prác – reštaurátorský rozpočet), 
 
dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (spracovaná v zmysle §6 vyhlášky 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.), 
 
inventarizácia hodnotných slohových prvkov  (v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu), 
 
statické posúdenie objektu (vykoná oprávnená osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov; v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
posúdenie zavĺhania objektu (dokumentácia), 
 
prípravná dokumentácia (napr. archeologické štúdie, stavebné prieskumy a posudky, 
lagoratórne testy v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, vykoná 
oprávnená osoba podia zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných akchitektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; žiadateľ uvedie 
presnejšiu špecifikáciu) 
 
zameranie skutkového stavu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky  (dokumentácia), 
 
projektová dokumentácia (v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového 
úradu; vykoná oprávnená osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; v popise projektu 
v popise projektu žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 



 
zabezpečovacie práce (sanácia havarijného stavu, nariadené stavebným úradom podľa § 94 
zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov alebo pamiatkovým 
úradom podľa § 31 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov; v popise projekt žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava, výmena alebo realizácia nového zastrešenia (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
ošetrenie drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu (nákup materiálu + 
realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
konštrukcie výplní otvorov (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
konštrukcie podláh (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu;  na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava komínu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava alebo výmena klampiarskych konštrukcií  (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe 
žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava alebo výmena zámočníckych konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe 
žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava schodov a schodísk (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu 
špecifikáciu), 
 
oprava zvislých a vodorovných nosných konštrukcií  (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií  (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava omietok (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu; v prípade, že ide o omietky s maliarskou alebo štukovou 
výzdobou, žiadateľ na samostatnej prílohe uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava alebo výmena vnútorných rozvodov infraštruktúry  (nákup materiálu + realizácia 
prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej 
prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 



oprava alebo výmena vonkajších rozvodov infraštruktúry  (nákup materiálu + realizácia 
prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej 
prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
statické zabezpečenie nosných konštrukcií objektu (nákup materiálu + realizácia prác 
v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe 
žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
sanácia vlhkosti objektu (nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami 
rozhodnutia krajského pamiatkového úradu), 
 
oprava alebo výmena drevených konštrukcií  (napr. drevené verandy osadené na fasádu, 
nákup materiálu + realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského 
pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava slohových prvkov a konštrukcií (nákup materiálu + realizácia prác v súlade                         
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ 
uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
oprava historických technických zariadení (nákup materiálu + realizácia prác v súlade  
s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu; na samostatnej prílohe žiadateľ 
uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
konštrukcie vonkajších zpevnených plôch (napr. dlažba nádvoria; nákup materiálu + 
realizácia prác v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu;                       
na samostatnej prílohe žiadateľ uvedie presnejšiu špecifikáciu), 
 
prenájom lešenia, 
 
prevoz a iné premiestnenie hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky (odsúhlasené miestne 
príslušným krajským pamiatkovým úradom), 
 
prezentácia národnej kultúrnej pamiatky (odsúhlasená miestne príslušným krajským 
pamiatkovým úradom), 
 
honoráre (odmeny) a osobné náklady odborného koordinátora pamiatkovej obnovy 
(max. honorár/hodina 5 - 10 eur, koordinátor má strop 400 eur/mesiac)  
 
prenájom techniky na realizáciu projektu (špecifikovať) 
 
 
cestovné a prepravné:  
a) cestovné: 

• sú výdavky účinkujúcich a organizátorov podujatí spojené s dopravou osôb 
zabezpečovanou oficiálnymi dopravcami (napr. vlakové lístky, autobusové lístky), 

• sú výdavky spojené s dopravou osôb - účinkujúcich, zabezpečované právnickou alebo 
fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, 



• sú výdavky spojené s dopravou osôb v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov; žiadateľ ich môže uplatniť len v prípade ak 
ide preukázateľne o hospodárnejšie a efektívnejšie vynakladanie finančných 
prostriedkov ako doprava zabezpečovaná oficiálnymi dopravcami (ministerstvo bude 
akceptovať len nákup PHM), 

b) prepravné: 
• sú výdavky nesúvisiace s dopravou osôb a nákupom tovarov, napr. ak ide o výdavky 

spojené s prepravou zvukovej a osvetľovacej techniky, preprava filmov a pod., 
zabezpečované právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie 
(koncesnú listinu) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

• sú výdavky nesúvisiace s dopravou osôb a nákupom tovarov, napr. ak ide o výdavky 
spojené s prepravou zvukovej a osvetľovacej techniky, preprava filmov a pod.,                     
v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov; žiadateľ ich môže uplatniť len v prípade hospodárnejšieho                                   
a efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov ako dopravou 
zabezpečovanou oficiálnymi dopravcami (ministerstvo bude akceptovať len nákup 
PHM). 

 
ubytovanie odborného koordinátora pamiatkovej obnovy (ubytovanie sa preplatí, ak 
koordinátor má trvalé bydlisko vo vzdialenosti viac jako 50 km), 
 
obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov -  ide o výdavky                         
na obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí (definované 
zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktoré majú 
samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je najviac 1 700 eur                       
a prevádzkovo-technické funkcie kratšie ako jeden rok alebo dlhšie ako jeden rok.                
To znamená, že ide len o tie samostatné hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré 
spĺňajú zároveň všetky tri uvedené kritériá. Ide o taký majetok, ktorý súvisí s realizáciou 
projektu. 
 
terénne úprvy (treba uviesť výmeru terénních úprav – koseni, redukci náletovej zelene, 
úprava přístupových kominikácií, max. 5 % z celkového rozpočtu projektu), 
 
iné (špecifikovať, len ako nákladová položka - výdavok spolufinancovania projektu). 
 
 
Podprogram 1.5 
 
úhrada nákladov na správu a prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína              
v Martine 
 
 
 
Neoprávnené (neakceptovateľné) výdavky (položky) v programe Obnovme si svoj dom: 
 
• Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, zákonné 

odvody do fondov. Mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty 
poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 



práce v znení neskorších predpisov). Plat definuje napr. zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.  

• odvody do poisťovní,  
• náklady na verejné obstarávanie,  
• autorský a stavebný dozor,  
• inžinierska činnosť,   
• poistenie osôb a majetku,  
• telefónne poplatky (pevné linky i mobilné telefóny), telefónne karty, fax, e-mail, internet,  
• finančné ceny, vecné ceny, diplomy, visačky, ďakovné listy, odznaky, dary, kvetinové 

koše, kvety, vence, reklamné predmety (perá, tričká, tašky, čiapky a pod.), suveníry,  
• diéty v zmysle zákona o cestovných náhradách, vreckové, víza,  
• strava, občerstvenie, catering,  
• výzdoba a dekorácia interiérov a exteriérov,  
• účtovnícke práce, výdavky na právne a ekonomické služby,  
• štipendiá,  
• preprava osôb realizovaná taxi službou, nákup mazadiel, parkovacie poplatky pri použití 

súkromného alebo služobného motorového vozidla, diaľničné známky, prenájom vozidiel, 
náklady na servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov,  

• sprievodné podujatia – tlačové strediská, recepcie, módne prehliadky, vyhliadkové lety, 
plavby, promotion, krsty a pod.,  

• kancelárske potreby,  
• režijné náklady - vodné, stočné, plyn, elektrina, zriadenie a prevádzka internetovej stránky 

a pod.,  
• nákup známok, kolkov a pod.,  
• propagácia žiadateľa v médiách, reklamné bannery,  
• obstaranie hmotného majetku nad 1 700 eur,  
• obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorý bezprostredne 

nesúvisí z realizáciou projektu, resp. je efektívnejšie si takýto majetok prenajať, napr.: 
stoličky, slnečníky a pod.,  

• zriadenie prípojky na plyn, elektriku, vodu, telefón, internet.  
 
 


