Dodatok č. 10
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Číslo: MF/26741/2013-421
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri
uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické
usmernenie1) takto:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
100

Daňové príjmy
V hlavnej kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa
triedia podľa charakteru základu dane, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu
činnosti, ktorá vytvára záväzok, napr. dovoz, predaj, príjem. V hlavnej kategórii
daňových príjmov sa triedia všetky daňové príjmy bez ohľadu na príjemcu dane.
V kategórii 160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska sa osobitne
triedia pokuty a úroky z omeškania vzťahujúce sa k jednotlivým druhom daní
uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s dlžnými úhradami za služby
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.
Súčasťou daňových príjmov je aj poistné. Dlžné poistné sa triedi v poistnom na
samostatných podpoložkách podľa jednotlivých druhov poistného. Penále, úroky a
pokuty uložené v súlade so zákonmi o zdravotnom poistení a sociálnom poistení sa
triedia v kategórii 170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym
poistením. V hlavnej kategórii daňových príjmoch sa klasifikujú dane z emisných
kvót, osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií, odplata za postúpenú
pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku a osobitný odvod z podnikania
v regulovaných odvetviach.

139001 Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Na uvedenej podpoložke sa triedia úhrady za služby verejnosti v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou
Slovenska.
160
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Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Triedia sa tu pokuty a úroky z omeškania v zmysle § 155 a § 156 zákona o správe
daní, ktoré uloží alebo vyrubí daňovému subjektu daňový úrad, colný úrad alebo
obec. Vyšší územný celok tu triedi výnos z pokuty a úroky z omeškania vzťahujúce

) Zmeny a doplnky v metodickom usmernení sú zvýraznené tučným písmom.
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sa k dani z motorových vozidiel podľa osobitného zákona, kde správu dane
vykonáva daňový úrad. Patria sem aj sankcie uložené v súvislosti s dlžnými
úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska,
sankcie súvisiace s osobitným odvodom vybraných finančných inštitúcií
a osobitným odvodom z podnikania v regulovaných odvetviach.
190
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Iné dane
Daň z emisných kvót
Na tejto položke sa triedi daň z emisných kvót, ktorá je príjmom kapitoly
Všeobecná pokladničná správa.
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Triedi sa tu osobitný odvod, ktorý uhrádza banka alebo pobočka zahraničnej banky.
Odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku
Na tejto položke sa klasifikujú príjmy z postúpených pohľadávok na poistnom
zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov.
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
Ďalšie iné dane

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Napr. za služby právne a poradensko-konzultačné, služby súvisiace s overovaním
skúšok odbornej spôsobilosti, ľudovoumeleckej činnosti, ubytovacie služby, za
použitie telefónu, faxu, káblovej televízie, služobných motorových vozidiel,
zberných surovín, odpadových nádob, služby za odvysielané relácie v miestnom
rozhlase, z reklamy (aj z reklamy v obecných novinách), vstupné, sprievodcovskú
činnosť, kopírovacie práce vrátane fotoprác, v obradných sieňach, verejnú súťaž,
verejnú dražbu, služby za vodné, stočné, elektrinu, pary, plyn, teplo, sprístupnenie
informácií, ďalej za rešeršné a znalecké posudky, svedočné, služby v občianskoprávnom konaní, za výskum a vývoj, ošetrovné v detských domovoch platené
rodičmi detí, za cirkulovanú výpožičku (aj za registráciu čitateľov), medzinárodnú
výpožičnú službu, za poškodené učebnice, laboratórne rozbory a skúšky výrobkov,
preverovanie a registráciu liečiv, certifikáciu, meranie hlučnosti a prašnosti, za
výpisy z katastra nehnuteľností, z technickej dokumentácie, patentovej
dokumentácie, služby za geologické a geodetické práce, remeselnícke (napr.
stolárske, autoopravárenské, údržbárske, montážne práce, za pranie, čistenie), služby
na hraničných priechodoch vrátane váženia hmotnosti motorových vozidiel, v
zariadeniach sociálnych služieb, rehabilitačné, rekreačné služby, cattering
(občerstvenie na palube lietadla - Ministerstvo vnútra SR), tržby z bufetu,
aplikačného programového vybavenia, prístavné, letové meranie a overovanie, opčná
prémia, za opatrovateľské služby, pestúnsku starostlivosť, za služby v domoch
smútku, ďalej lektorské, služby požiarnej ochrany, napojenie na pulty centralizovanej
ochrany, opakované vyšetrenia vzoriek, prieskumné územia, kontrolnej činnosti
zástupcov vojenskej správy, za použitie športových potrieb a zariadení, poskytnutie
ochrany pri prevoze peňazí, od zahraničných študentov študujúcich na vlastné
náklady, služby spojené s tvorbou a ochranou životného prostredia a ochranou
zdravia obyvateľstva, za poskytovanie a spracovanie lesných hospodárskych plánov,
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt (reštaurátorské
práce, za zhodnotenie autorských práv a práv výrobcu k filmom), výrobky, tovary a
služby vedľajšieho hospodárstva (Zbor väzenskej a justičnej stráže) a zariadenia v
zmysle zákona o sociálnych službách, z kultúrnej činnosti, lekárskych výkonov (aj
tých, ktoré nie sú financované prostredníctvom zdravotných poisťovní),
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nadštandardné, od zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, služby zdravotnej
starostlivosti, lekárske predpisy a poukazy, za služby súvisiace s výberom
príspevkov starobného dôchodkového sporenia, paušálne platby za poistencov iných
členských štátov EÚ (nezaopatrení rodinní príslušníci zamestnanca, poisteného
v inom členskom štáte EÚ nebývajúceho v SR, ktorí trvalo bývajú v SR),
veterinárnych výkonov, veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol, kvalifikačné
skúšky, vrátane duplikátov a titulov, školné a zápisné (aj za jazykové kurzy),
účastníkov ďalšieho vzdelávania, prijímacích pohovorov na vysoké školy, konania
rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác, za vydanie diplomu o priznaní
akademického titulu absolventom magisterského štúdia, akreditácie. Ďalej tržby
z predaja diaľničných nálepiek, kníh, publikácií, tlačív, propagačného materiálu,
vrátane programov a katalógov, Obchodného vestníka, Justičnej revue, rastlinných,
živočíšnych a lesných výrobkov a zvierat, kuchynského odpadu, cintorínske, za
separovaný zber a predaj intervenčných zásob Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou atď. Patrí sem aj príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola
obstaraná za účelom ďalšieho predaja.
223002

Za školy a školské zariadenia
Triedia sa tu príspevky prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu
vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade
s osobitnými školskými predpismi v školách a školských zariadeniach. Nepatrí sem
školné a zápisné, ktoré sa triedi na podpoložke 223001.

239002

Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných kapitálových príspevkov, dotácií a transferov.

292017

Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií, transferov,
finančných príspevkov od zamestnávateľov, z vrátených platieb za odškodnenie
osôb, z DPH za predchádzajúce obdobia, z miezd z účtu cudzích prostriedkov,
z pôžičiek, z nedobytných pohľadávok, z vedľajších bytových náležitosti - používa
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, valút zo
zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka.

292021

Z kurzových rozdielov
Používajú štátne rozpočtové organizácie.

315

Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií
vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
Napr. transfer verejnej vysokej škole pri projektoch na podporu výskumu
a vývoja, transfer Kancelárii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z rozpočtu
Národnej banky Slovenska.

325

Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií
vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
Napr. transfer verejnej vysokej škole pri projektoch na podporu výskumu
a vývoja, transfer Kancelárii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z rozpočtu
Národnej banky Slovenska.
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2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
611

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat,
vrátane ich náhrad
Patria sem mzdy; tarifný plat a platová tarifa, vrátane zvýšenia platovej tarify
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme; tarifný plat štátneho
zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere, funkčný plat podľa § 83 ods. 2 až 4
zákona o štátnej službe; náhrada za dovolenku a vyrovnanie do výšky platovej
tarify podľa toho istého zákona bez príplatkov, odmien a náhrad klasifikovaných
pod 613 a ostatných osobných vyrovnaní; plat ústavného činiteľa; funkčné platy
policajtov a colníkov, vrátane prídavku za výsluhu rokov; hodnostný plat
profesionálneho vojaka, základný plat sudcu a prokurátora, tarifný plat hasičov.
Patrí sem aj príslušná časť funkčného platu, plat, resp. mzda za neaktívnu časť
pracovnej (služobnej) pohotovosti na pracovisku podľa osobitných predpisov
a rozdielový príplatok podľa § 132 ods. 2 zákona o štátnej službe.

633006

Všeobecný materiál
Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr.
všetky druhy používaného papiera (kancelársky, pre rozmnožovanie, pre počítačové
tlačiarne atď.), tlačivá a formuláre, polygrafický, zdravotnícky a rehabilitačný (aj v
sociálnych zariadeniach), zubnotechnický, videokazety, audiokazety, kompaktné
disky, tonery, monočlánky, batérie do mobilných telefónov, fotografický
a osvetový, obchodný, na výstavy, propagačnú činnosť, archeologický výskum,
pre obvinených a odsúdených (strihacie a holiace strojčeky, nožnice, hrebene atď.),
vzorky netextilné a textilné, súčiastky na hudobné nástroje, vybavenie scénickej
a kostýmovej výpravy vo vlastnej réžii, notový materiál, čistiaci, hygienický a
dezinfekčný, deratizačný a dezinsekčný, lieky vrátane platieb za lieky a drobný
zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek na pracoviskách a v dopravných
prostriedkoch, vitamíny a podporné prostriedky, očkovacie séra, diagnostiká,
chemikálie a močovina, archiválie a archívne krabice, kvety, vence (rezané kvety
na výzdobu priestorov), kytice pri občianskych obradoch, vence a kytice pre
zosnulého vlastného zamestnanca, resp. dôchodcu, ako aj na pietne akty, umelé
kvety len ak spĺňajú kritériá financovania z bežných výdavkov, technické plyny,
konzervačný, posypový, stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný, evidenčné
číslo (bývalé štátne poznávacie značky), dopravné značky a uličné tabule (aj tabule
na označenie budov), informačné tabule, štátne symboly a symboly územnej
samosprávy (štátny znak, zástava, vlajky atď.), štátne a miestne vyznamenania
(medaily, plakety, diplomy atď.); proviantný, telovýchovný a športový materiál,
vybavenie stravovacích zariadení, posvätné liturgické nádoby a pomôcky, sadenice,
stromčeky, kríky, trvanlivé kvety, zemina, osivo a biologická rekultivácia, zvieratá
(okrem základného stáda a ťažných zvierat), výstroj a pomôcky pre chov a výcvik,
veterinárny materiál, očkovacie séra a látky, krmivo, stelivo (aj ošetrenie zvierat);
laboratórne sklo a pomôcky, laboratórne štandardy, ošatenie a vecné dary
v detských domovoch, na výrobné účely vedľajšieho hospodárstva. Patria sem aj
výdavky na obstaranie nehnuteľnosti za účelom predaja a výdavky na nákup
pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti na predaj.
V prípade prideľovania služobných tašiek, ak to pripúšťajú platné predpisy,
výdavky na ne sa klasifikujú tiež tu.
Materiál používaný výlučne na opravy dopravných prostriedkov sa triedi na 634.
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634002

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
V prípade dodávateľského zabezpečenia úhrada za dodanú službu, pri realizácii vo
vlastnej réžii, napr. nákup materiálu, pracovných nástrojov, náradí, čistiacich
potrieb, premeranie spotreby paliva, drobný materiál pre vodičov (napr.
osviežovače vzduchu, jelenice, hubky aj slnečné okuliare), pneumatiky, batérie (aj
nahodenie pneumatík, vyváženie kolies, nabitie batérií), navigačných zariadení
vrátane ich aktualizácií, náhradné diely na opravy vrátane diskov a duší, emisné
kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Ďalej sa tu triedi aj
doplnkové vybavenie vozidiel (napr. rádia, záclonky).

635006

Budov, objektov alebo ich častí
Napr. kancelárskych, archívnych, vojenských, výcvikových, zdravotníckych,
laboratórnych, stravovacích, školiacich, dielenských, ubytovacích, rekreačných,
kultúrnych, pamiatkových, sociálnych (aj pre utečencov a migrantov), väzenských
objektov, trhovísk, výstavných priestorov, garáží, škôl, vrátane materských škôl,
športových priestorov a objektov, obytných domov, umeleckých diel (aj
reštaurovanie múzejných predmetov), cintorínov a domov smútku, verejnej zelene
(aj vrátane záhrad a zelene, ktoré sú súčasťou objektov ZÚ SR a rezidencií a
dopravnej zelene), miestneho rozhlasu, ciest, diaľnic a chodníkov (vrátane značenia
turistických chodníkov), mostov, podchodov, lávok, autobusových čakární,
dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia vrátane parkovacích
stĺpikov, zvodidiel, zábradlia a parkovacích automatov, minerálnych prameňov,
prístreškov, okolia a jazierok, skládok tuhého domového odpadu (vrátane žúmp),
požiarnych zbrojníc, štátnych hraníc, stožiarov na vlajky, mestských WC a fontán,
telovýchovných a športových zariadení, verejného a slávnostného osvetlenia.
Triedi sa tu aj oprava a technické zhodnotenie nehnuteľnosti, ktorá bola
obstaraná za účelom ďalšieho predaja.

635009

Softvéru
Softvéru a aplikácií, napr. update – aktualizácia programového produktu
vykonaním malých zásahov do existujúceho produktu, diagnostika
a odstraňovanie porúch a chybových stavov systému, riešenie užívateľských
chýb formou dátovej intervencie.

637002

Konkurzy a súťaže
Patria sem napr. výdavky súvisiace s dražbou, športovými podujatiami, kultúrnou
činnosťou, vrátane mládežníckych podujatí, na vecné dary pri športových
a kultúrnych podujatiach, výdavky na ohňostroj, finančné odmeny za športové a
kultúrne podujatia, za spracovanie súťažných podkladov a vrátenie finančnej
zábezpeky za účasť v súťaži.

637004 Všeobecné služby
Dodávateľským spôsobom.
Napr. tlač tlačív, kolkových cenín, máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov,
cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a
plánografické služby (napr. razenie a viazanie kníh, dokladov, podkladov
prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúl. Čistenie
vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd),
nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov),
poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane
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pozberovej úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie,
dezinsekcie, informačné služby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby,
vrátane xerokópie článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej
medziknižničnej výpožičnej služby), elektronické prístupové práva (napr. portál
právnych predpisov), veterinárna prevencia a ochrana štátneho územia, odchyt
a ošetrenie zvierat, tlmočnícka a prekladateľská činnosť (vrátane prípadnej
súvisiacej sprievodcovskej a redakčnej činnosti), externé vyučovanie vrátane
vypracovania skúšobných otázok, overovanie spôsobilosti výkonu povolania,
starostlivosť o chránené časti prírody vrátane dokumentácie ochrany prírody,
sprievodcovskej a strážnej (ochrannej) služby, služieb súvisiacich s ochranou
prírody, nahrávanie a ozvučenie pojednávaní, čistenie verejných priestranstiev,
kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, osobitné štatistické zisťovania,
spracovanie účtovníctva a miezd, za vykonanie služby, resp. správu bytového
a nebytového hospodárstva správcovským subjektom (napr. s. r. o.), ktorý spravuje
byty v osobnom vlastníctve, ale aj byty nájomné – obecné, t. j. vo vlastníctve obce,
služby správcovi budovy (tzv. režijné náklady); za uloženie zbraní u polície,
administratívne služby. Úprava a výzdoba verejného priestranstva (napr. vlajková
výzdoba), šitie, prešívanie, brúsenie, gravírovanie, sklárstvo, stolárstvo,
aranžérstvo, iné činnosti poskytované prijímateľom sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb (napr. kadernícke a holičské služby, pedikúra,
manikúra, masáže), dekorácie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, rámovanie obrazov,
sťahovanie a manipulačné práce; služby pri obchodovaní s cennými papiermi
prostredníctvom člena centrálneho depozitára (Centrálny depozitár cenných
papierov Slovenskej republiky), odmena komisárovi cenných papierov - Fond
národného majetku SR), doplnkový predaj devíz, likvidácia prestárlych chemikálií
a liekov, opotrebovaných motorových olejov, renovácia pások a tonerov, služby
asistenta poslanca.
637005

Špeciálne služby
Dodávateľským spôsobom.
Napr. ochrana objektov, techniky a materiálov (aj platby za poskytované služby pri
strážení objektov, preprave peňazí a pod. vrátane bezpečnostných služieb), služby
poskytnuté formou outsourcingu, výkony IT (informačných technológií,
spracovanie zostáv, prehľadov z dátových údajov), prieskumné a projektové
práce, archeologický prieskum, geologický prieskum a geologické práce, ktoré
súvisia s geologickým prieskumom (nesúvisiace s výstavbou a s úlohami rozvoja
vedy a techniky, geodetické práce a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou),
ekologická asanácia územia (náklady súvisiace s odstraňovaním ekologických
havárií). Demolácie a plošné asanácie nesúvisiace s výstavbou. Geometrický plán
(aj spracovanie noriem a letecké snímkovanie), notárske, komerčné, právne,
advokátske, audítorské, poradensko-konzultačné, služby externého manažmentu
na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ, exekučné, meranie
a monitorovanie, typologizácia a pasportizácia, varovací a vyrozumievací systém
civilnej ochrany, vrátane elektrických
poplachových sirén a prekládky,
meteorológia, vypracovanie metodík, preprava mŕtvol a práce súvisiace s ich
odkrytím vrátane patologických vriec, výkony požiarnej techniky, osobná hygiena
vojsk, kalibrácia prístrojov a posúdenie techniky, ochrana osobných údajov v
informačnom systéme, metrológia a skúšobníctvo, protetické práce, zariadení a
prostriedkov požiarnej ochrany, pohrebné trovy (výdavky spojené s pohrebom,
napr. v ozbrojených zložkách, obyvateľov zariadení sociálnych služieb,
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bezdomovcov, utečencov, osôb bez príbuzných), pre žiadateľov o priznanie
postavenia utečenca (napr. stravovanie, ubytovanie, pranie, poplatok sociálnemu
zariadeniu, školským zariadeniam za dieťa utečenca); rezbárstvo, výroba rekvizít,
scénická a kostýmová výprava dodávateľským spôsobom a likvidácia špeciálneho
materiálu CO.
637011 Štúdie, expertízy, posudky
Patria sem výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré
nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké, oponentské,
expertízne, rozbory (aj vody), územné plány a lesné hospodárske plány, ak
nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových
výdavkov, analýzy a platby za štúdie a koncepcie všeobecnej nadodvetvovej alebo
makroekonomickej povahy, za služby privatizačných poradcov.
637012 Poplatky a odvody
Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne,
notárske, uloženie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
a odbery podzemných vôd, váženie vozidiel, znečistenie ovzdušia, očkovanie psov,
víza, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou, odťahovanie a úschovu zaistených motorových vozidiel,
úschovu vecí zadržaných osôb, zmluvne dohodnutý poplatok z tržieb, ochranným
autorským zväzom, požičovné (za filmy, diapozitívy, videokazety, výpožičky kníh
získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
atď.), platobný styk - výdavky spojené s realizáciou platobného styku pre klientov
Štátnej pokladnice, výplatu dividend a iné výdavky charakteru platby, odvod
finančných prostriedkov na základe rozhodnutia správy finančnej kontroly, platby
za postúpené pohľadávky na poistnom zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne
a daňových úradov, vrátenie nezrovnalostí od prijímateľa pri čerpaní
prostriedkov EÚ.
Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť pridelenú
menu za inú, je to potrebný vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod položkou 631.
637024

Vyrovnanie kurzových rozdielov
Používajú štátne rozpočtové organizácie.

637035 Dane
Napr. miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho
vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Patrí sem aj úhrada
DPH na obstaranie tovarov a služieb v rámci výkonu predmetu činnosti, v ktorej
rozsahu je organizácia platiteľom DPH. Na uvedenej podpoložke sa vzájomne
započítavajú príjmy z prijatej DPH a vráteného nadmerného odpočtu s výdavkami
na úhradu DPH v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. Ak organizácia nie
je platiteľom DPH a obstaráva majetok z iného členského štátu, zaplatená DPH na
území Slovenskej republiky vstupuje do obstarávacej ceny majetku.
637037 Vratky
Napr. vrátenie nevyčerpaných
dotácií, transferov.

prostriedkov
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z

bežných

príspevkov,

642014

Jednotlivcovi
Napr. ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach; za
uznanie zásluh, cena Jozefa Murgaša, cena o Najkrajšiu knihu Slovenska, odmena
BIB (používa Ministerstvo kultúry SR), ocenenie práce pedagógov a iných
zamestnancov rezortu, žiakov a študentov, cena ministra školstva, vedy, výskumu
a športu za vedu a techniku, ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté na
vrcholových športových podujatiach (používa Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR), čestnému občanovi mesta, novonarodeným deťom pri
uvítaní do života, cestovné náhrady (cestovné, stravné, vreckové frekventantom
rehabilitačného strediska pre prípravu na pracovné uplatnenie občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou, vreckové učňom, deťom a žiakom
v zariadeniach náhradnej výchovy, úhrada cestovných nákladov žiaka do školy,
v ktorej plní povinnú školskú dochádzku, obvineným pri prepustení z väzby a
odsúdeným pri prepustení z výkonu trestu, pre žiadateľov o priznanie postavenia
utečenca; stravné a vreckové zamestnancom zo zahraničia pri zahraničných
pracovných cestách vykonávaných na základe dohody o vzájomnej výmene
zamestnancov, obyvateľom zariadení sociálnych služieb), štátny príspevok k
pôžičkám novomanželom, na súdnu a mimosúdnu rehabilitáciu, hospodárske
zabezpečenie rodinných príslušníkov žiakov a študentov, vernostný príspevok
baníkom, deputátne uhlie dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych
dôchodcoch, bývanie zahraničným expertom, humanitné účely, presídlencom pri
majetkovoprávnom vysporiadaní medzivládnych zmlúv, dispozičné fondy Kancelária Národnej rady SR, Kancelária prezidenta SR a Úrad vlády SR, ochrana
svedka, sociálno-adaptačná podpora, bývanie a životné prostredie a ostatnú
výpomoc, doliečovacie akcie detí, rekondičné pobyty hemofilikov, lekárom,
vyrovnávací príspevok, odmeny v známkovej tvorbe (udeľuje Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), príspevok na čistenie a pranie
bielizne a šiat zamestnancov štátneho dozoru a uniforiem štátnych zamestnancov.

642015 Na nemocenské dávky
Nemocenské (aj náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca platená
zamestnávateľom), ošetrovné, vyrovnávacia dávka,
materské. Na tejto podpoložke sa triedia aj výdavky, ktoré zamestnávatelia
v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti.
642030 Príplatky a príspevky
Napr. príplatok k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej
pomoci v materstve, k dôchodku za výkon funkcie sudcu a prokurátora a príplatok
k dôchodku pozostalých, príplatok k dôchodku politickým väzňom, pri smrteľných
úrazoch a chorobách z povolania, frekventantom rehabilitačného strediska pre
prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
príspevky podľa osobitného zákona (napr. resocializačný príspevok).
647005 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Používa Ministerstvo financií SR pri platbách NBS.
714007

Iných dopravných prostriedkov
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718006 Softvéru
Napr. upgrade (pridávanie nových funkcionalít zhodnocujúcich softvér).
719014

Vratky
Napr. vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových príspevkov, dotácií,
transferov.

726
Transfery finančným inštitúciám
726001 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Používa Ministerstvo financií SR pri platbách NBS.
726002 Ostatným finančným inštitúciám
3. V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE
456003 Kurzové rozdiely
Triedia sa tu kurzové rozdiely subjektov verejnej správy s výnimkou štátnych
rozpočtových organizácií, ktoré sa triedia v nedaňových príjmoch na
podpoložke 292021.
819003 Kurzové rozdiely
Triedia sa tu kurzové rozdiely subjektov verejnej správy s výnimkou štátnych
rozpočtových organizácií, ktoré sa triedia v bežných výdavkoch na podpoložke
637024.
821009 Z dodávateľských úverov

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Referent: Ing. Iveta Pavlovská, tel. 02/59582329
Odbor rozpočtovej regulácie
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