Príloha č. 3
SKR-COKP2-2020/000398-014
Štruktúrovaný prehľad oprávnených výdavkov mesta/obce na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 od 12.03.2020 do 31.08.2020 (vzor Tabuľky č. 4)

Riadok

Názov okresu

Príkaz
starostu/primátora
Číslo

Dátum

Komu
názov firmy /
meno osoby

Číslo dokladu

Výdavková položka

Skupina osôb

Počet MJ

MJ

gumičky na rúška

seniori

meter

2

ochranné obleky

hasiči

kus

3

dezinfekčné prostriedky

zamestnanci úradu

mililiter

4

dezinfekcia verejných
priestorov

všetci obyvatelia

meter štvorcový

5

preprava repatriantov

osoby v karanténnych
zariadeniach

osoba

6

likvidácia
kontaminovaného
odpadu

osoby v sociálnych
zariadeniach

meter kubický

7

šitie rúšok

ošetrovatelia

hodina

8

ochranné rukavice

určené právnické
alebo fyzické osoby

pár

9

stravovacie služby

dobrovoľníci

deň

10

hygienický materiál

osoby bez domova

balenie

1

11

názov mesta / obce

Zo dňa

Výdavky (v Eur)

Platba

Celkové výdavky

1/2020

12.3.2020

16.3.2020

Poznámka

610

620

630

Spolu

Súhlas
OÚ
áno/nie

súčet

súčet

súčet

súčet

Vysvetlivky:
Uvádzame 10 ilustračných príkladov pre preddefinované výdavkové položky, skupiny osôb a množstevné jednotky (môžu existovať aj iné kombinácie).
Kliknutím na bunky v stĺpci „Výdavková položka“ sa zobrazí rozbaľovací zoznam 35 oprávnených výdavkových položiek. Nie je možné zapísať inú.
Kliknutím na bunky v stĺpci „Skupina osôb“ sa zobrazí rozbaľovací zoznam 12 cieľových skupín osôb. Ak zapíšete novú, potom zdôvodnite v stĺpci „Poznámka“.
Kliknutím na bunky v stĺpci „MJ“ sa zobrazí rozbaľovací zoznam 12 typov množstevných jednotiek. Ak zapíšete nový, potom zdôvodnite v stĺpci „Poznámka“.
Doplňte v každom riadku aj názov mesta/obce, číslo príkazu a dátum vydania príkazu, dátum platby, komu bolo zaplatené (názov firmy PO/FO podnikateľ, meno a priezvisko
fyzickej osoby), číslo účtovného dokladu, počet množstevných jednotiek, prípadné poznámky, cenu podľa kategórie výdavkov.
Kategória výdavkov 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Kategória výdavkov 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Kategória výdavkov 630 – Tovary a služby
Nový záznam (platbu/výdavok) vytvoríte vložením nového riadka medzi už vytvorené riadky 1 až 10, pretože takto sa skopírujú rozbaľovacie zoznamy pre výdavkovú položku,
skupinu osôb, množstevnú jednotku a súhlas okresného úradu.
Mestá a obce spočítajú celkové výdavky (riadok 11) v stĺpcoch 610, 620, 630 a Spolu.
Mestá a obce nevypĺňajú stĺpec „Súhlas OÚ“, pretože až okresný úrad počas verifikácie odsúhlasí oprávnenosť výdavku (áno alebo nie) k priebežnej úhrade.
Ak okresný úrad nesúhlasí s výdavkom, potom svoje výhrady uvedie do stĺpca „Poznámka“ a v prípade opodstatnenosti určí mestu/obci znížené výdavky v danej platbe/položke.
Okresný úrad spočíta odsúhlasené výdavky (riadky „áno“ + znížené výdavky) a ich výslednú sumu zapíše do stĺpca „Verifikovaná suma“ v predpísanej Tabuľke č. 5 v Prílohe č. 6.

