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Kapitálové výdavky 

 
Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov 

súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. 

 

Výdavky na obstaranie hmotného majetku, t .j. 

- pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré sú 

hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými 

investíciami. Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti, likvidovaného v dôsledku 

novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, sa zahŕňa do nákladov na stavbu a hradí sa z 

kapitálových výdavkov,  

- samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-

technické funkcie dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, 

prístroje, zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky. Súbor 

hnuteľných vecí, ktorý je definovaný v § 22 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov účtovná 

jednotka môže, ale nemusí vytvárať zo samostatných hnuteľných vecí, pričom každá z nich 

spĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) cit. zákona. Len tie hnuteľné veci, resp. súbory 

hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú všetky tri vyššie uvedené kritériá, možno zaradiť do hmotného 

majetku, 

- pestovateľských celkov trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, základných 

stád, ťažných zvierat, koní a iný majetok, napr. otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk a 

skládok odpadov, technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej 

erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.). Od technickej rekultivácie je potrebné 

odlíšiť biologickú rekultiváciu (hnojenie pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných 

kríkov), ktorá je vždy súčasťou prevádzkových nákladov. 

  

Príslušenstvom hmotného majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden 

majetkový celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky 

hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. 

Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné 

hnuteľné veci. 

Samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na 

poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo stavbou netvorí 

jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené. 

 

Výdavky na obstaranie nehmotného majetku. 
Nehmotným majetkom je dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia 

ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden 

rok. 

Pr.: nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva a 

dobré meno obchodnej spoločnosti  (ďalej len „goodwill“) Ako dlhodobý nehmotný majetok 

možno účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, 

ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisomChyba! 

Záložka nie je definovaná.) pre dlhodobý nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia 

ako jeden rok.  
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Hmotný majetok je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti hmotného majetku, ak 

vstupná cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur (§ 22 ods. 15 zákona 

o dani z príjmov). 

Za stavby sa považujú všetky stavby bez zreteľa na ich  

a) stavebno-technické vyhotovenie, napr. budovy, veže, stožiare, silá, zásobníky, nádrže, 

studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, žeriavové dráhy, podzemné i 

nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky, 

b) účel, napr. stavby na bývanie, stavby občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a 

skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia pre 

civilnú obranu, na rekreáciu, na školstvo a na športové účely, 

c) čas trvania - trvalé, dočasné. 

Výstavbou sa rozumie obstarávanie novej stavby alebo zmena dokončenej stavby nadstavbou, 

prístavbou, stavebnými úpravami (výstavbou, prestavbou), rekonštrukcia a modernizácia 

dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie.  

 

Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby 

a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a 

nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok) v súlade 

s § 29 zákona o dani z príjmov  

Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 

1.700 eur vykonané a odpisované nájomcom. 

 

Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu 

použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za 

zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými 

vlastnosťami. 

Modernizáciou sa rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky 

alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku 

alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a 

spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 

 

Z kapitálových výdavkov sa uhrádza aj nákup drobného hmotného majetku a drobného 

nehmotného majetku, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako suma 

ustanovená osobitným predpisom (zákonom o dani z príjmov) pre hmotný a nehmotný 

majetok, ak sú prevádzkovo technické funkcie alebo doba použiteľnosti dlhšia ako jeden 

rok a organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku a 

dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania. 

 

Do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na obstaranie drobného hmotného a 

drobného nehmotného majetku, pri ktorom sa náklady na jeho obstaranie hradia z bežných 

výdavkov. 

 

Ďalej sem nepatria výdavky na zmluvné pokuty a úroky z omeškania, prípadne iné 

sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou, 

ako aj výdavky na prípravu pracovníkov 

- školenia pre budované zariadenia a prevádzky, výdavky na vybavovanie obstarávanej 

investície zásobami, výdavky na biologickú rekultiváciu a výdavky súvisiace s prípravou a 

zabezpečením výstavby vzniknuté po uvedení obstarávanej investície do užívania, ako aj 

výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku - hradia sa z bežných výdavkov. 
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Vysvetlenie pojmov k výpočtovej technike 

Pri obstarávaní výpočtovej techniky sa pre potreby ekonomickej klasifikácie pod pojmom 

počítač rozumie monitor, hardvér, klávesnica a myš (ďalej len „počítač“). 

Pod pojmom príslušenstvo k počítaču v zmysle § 121 Občianskeho zákonníka sa rozumejú 

veci, ktoré patria vlastníkovi veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale využívali. 

Príslušenstvom k počítaču je všetko, čo sa priradí k hlavnej veci – počítaču súčasne alebo 

dodatočne, tvorí s hlavnou vecou jeden celok a je súčasťou jeho ocenenia (napr. tlačiareň, 

podávač k tlačiarni, modem, skener k počítaču). Pokiaľ príslušné predmety netvoria 

s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci a kritérium pre 

zatriedenie výdavkov je obstarávacia cena. 

Ak je operačný systém (OS) počítača zakúpený spoločne s počítačom, t. j. je súčasťou dodávky 

počítača - je aj súčasťou jeho ocenenia, pre potreby zatriedenia výdavkov je rozhodujúce, či 

spoločná cena (spolu cena počítača a cena operačného systému počítača) je vyššia ako 1700,- 

€. 

 

 

 

Zdroj 

 
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 

 

 

Podľa opatrenia MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74 , ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 

založené alebo zriadené na účel podnikania  

§22 

Účtovanie  obstarania  dlhodobého hmotného majetku  

   (1) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný 

majetok a jeho technické zhodnotenie do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov 

súvisiacich s jeho obstaraním na  

a)  prípravu a zabezpečenie výstavby, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy 

poľnohospodárskej výrobe  do doby uvedenia obstaraného majetku do používania, technickú 

rekultiváciu, 

b)  prieskumné a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace 

súčasť stavebných objektov, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej 

výrobe, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zriadenie 

staveniska, technické zhodnotenie,[1]) dopravné, montáž a clo, 

c)  zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastaví 

obstaranie majetku, 

d)  náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a náhrady majetkovej ujmy poskytované 

vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov[2]) a platby za ekologickú ujmu[3])  v súvislosti 

s výstavbou, 

                                                           
[1]) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z. 
[2]) Napríklad § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 zákona č. 

656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. 
[3]) Napríklad § 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. 
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e)  úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo 

požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku 

rozvodného zariadenia,[4]) 

f)  skúšky, ktorými zhotoviteľ  preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné 

výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi,  znížia sa o výnosy z týchto výrobkov 

alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 

g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo služby, ktoré 

nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v 

súvislosti s obstaraním dlhodobého hmotného majetku. 

   (2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú 

súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových 

nákladov, a to:  

a) úroky z úverov, ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do používania tohto majetku 

sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním 

dlhodobého hmotného majetku, 

b) penále, poplatky z omeškania a  peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého 

hmotného majetku, 

c) výdavky na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia, 

d) výdavky na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami, 

e) výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného 

dlhodobého hmotného majetku do používania, 

f) výdavky na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia, alebo poškodenia dlhodobého 

hmotného majetku za účelom jeho  uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,  

g) výdavky na spomaľovanie fyzického opotrebenia dlhodobého hmotného majetku, predchádzanie jeho 

následkom a odstraňovanie drobnejších závad, 

h) dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu [5]) nie 

sú súčasťou obstarávacej ceny, 

i) náklady na biologickú rekultiváciu. 

   (3) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho nadobudnutím a ktorý 

sa  hneď uvádza do používania, sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny  02 – Dlhodobý 

hmotný  majetok - odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný. 

 

                                                           
[4]) § 38 zákona č. 656/2004 Z. z. 
[5]) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004Z. z.  


