Smernica
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. októbra 2014 č. MF/23511/2014-31
o predkladaní údajov kapitolami štátneho rozpočtu na účely zostavenia návrhu
štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky
Referent: Ing. Ivánek, 02/59 58 32 22
V súlade s ustanovením § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách“), ktorý ukladá subjektom verejnej správy povinnosť predkladať
Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v ním určenom rozsahu,
štruktúre a termíne údaje potrebné na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (ďalej len
„požadované údaje“), vydáva ministerstvo túto smernicu na predkladanie údajov kapitolami štátneho
rozpočtu na účely zostavenia štátneho záverečného účtu (ďalej len „smernica“):
1.) Smernica sa vzťahuje na tie kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len "kapitola"), v pôsobnosti
ktorých je
a) hospodárenie s prostriedkami Európskej únie, resp. s inými prostriedkami prijatými zo
zahraničia na základe medzinárodných zmlúv podľa bodu 2 smernice,
b) správa majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a štátnych podnikoch podľa bodu 3
smernice.
2.) Kapitoly podľa bodu l. a) predložia sekcii európskych fondov ministerstva podklad obsahujúci
vyhodnotenie príjmov a uskutočnených výdavkov v príslušnom rozpočtovom roku v nasledovnej
štruktúre:
2.1 prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté
Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou
a inými štátmi.
2.2 prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu, prostriedky Európskej únie
nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej
republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými
štátmi.
Ak sa vykazuje rozdiel medzi rozpočtovanou sumou prostriedkov a ich čerpaním, uvedú sa vecné
príčiny tohto rozdielu. Príjmy sa uvedú v členení za kapitolu a z toho za platobnú jednotku podľa
programových dokumentov a finančných nástrojov.
2.3 výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a zo spolufinancovania k nim na
spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho
rozpočtu, na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do výdavkov
štátneho rozpočtu.
2.4 výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe
medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.
Uvedú sa rozpočtované a skutočne realizované výdavky vrátane vecného zdôvodnenia rozdielov
v členení za kapitolu a z toho za platobnú jednotku podľa programových dokumentov
a finančných nástrojov.

Podklad sa zašle v termíne do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka elektronickou
formou na e-mailovú adresu zukapitol@mfsr.sk.
3.) Kapitoly podľa bodu 1. b) predložia odboru legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu nasledovný
tabuľkový prehľad vrátane komentára k nemu:
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Spoločnosťou sa rozumie štátny podnik, obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou štátu a podnik –
právnická osoba zriadená zákonom, v ktorej má štát účasť; spoločnosti v konkurze a likvidácii sa
neuvádzajú; rok t: hodnotený rozpočtový rok; rok t – 1: predchádzajúci rozpočtový rok;
V komentári sa uvedú vecné dôvody v dôsledku ktorých došlo v rozpočtovom roku k zmene údajov
uvedených v stĺpcoch 1 až 5.
Podklad sa zašle v termíne do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka elektronickou
formou na e-mailovú adresu zukapitol@mfsr.sk.
4.) Požadované údaje podľa tejto smernice sa po prvýkrát predložia na účely zostavenia štátneho
záverečného účtu za rok 2014, t.j. do 15. februára 2015.
Ing. Katarína Kaszasová
generálna riaditeľka
sekcie štátneho výkazníctva
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