
POKYNY 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. MF/009128/2014-442 

na  finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom 

z kapitoly štátneho rozpočtu  

Všeobecná pokladničná správa za rok 2013 
 
 

 

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v súlade 

s ustanoveniami § 8a ods. 7 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 verejnej správy“) v spojitosti s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) vydáva „Pokyny Ministerstva 

financií Slovenskej republiky na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným 

celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2013“ (ďalej len 

„pokyny“). 

 

 

Článok I 

Všeobecné zásady na zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom 

 z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa 

 

1. Do rozpočtov vyšších územných celkov boli v roku 2013 poskytnuté dotácie z kapitoly 

štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (ďalej len „kapitola“) na základe uznesení 

vlády v súlade s § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 6 ods. 1 

písm. h) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

2. Za správnosť údajov predložených vyšším územným celkom v zmysle týchto pokynov 

zodpovedá štatutárny zástupca, ktorý podpisuje zúčtovanie jednotlivých druhov dotácií. 

 

3. Výnosy z prostriedkov poskytnutých z kapitoly za rok 2013 nie sú predmetom tohto 

zúčtovania. Pri odvádzaní výnosov z prostriedkov poskytnutých ministerstvom financií treba 

postupovať podľa oznámenia č. MF/028611/2005-442 zo dňa 21. 12. 2005. 

 

 

Článok II 

Zúčtovanie dotácií na bežné výdavky 

 

1. Predmetom zúčtovania sú všetky dotácie na bežné výdavky poskytnuté v roku 2013, teda aj 

tie, ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

použiť do 31. 3. 2014. 

 

2. Dotácie na bežné výdavky v roku 2013, ktoré sú predmetom tohto zúčtovania, boli 

poskytnuté: 
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a) na účel schválený uznesením vlády č. 52/2013, 

b) na účel schválený uznesením vlády č. 140/2013, 

c) na účel schválený uznesením vlády č. 220/2013, 

d) na účel schválený uznesením vlády č. 579/2013, 

e) na účel schválený uznesením vlády č. 587/2013, 

f) na účel schválený uznesením vlády č. 637/2013, 

g) na účel schválený uznesením vlády č. 698/2013. 

 

 

Článok III 

Zúčtovanie dotácií na kapitálové výdavky 

 

1. Predmetom zúčtovania sú dotácie na kapitálové výdavky poskytnuté z kapitoly v roku 2012 

a 2013. 

 

2. Podľa týchto pokynov sa zúčtujú dotácie na kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom 

roku 2013 v prípade, že dotácie na kapitálové výdavky boli použité v plnej výške v roku 

2013. 

 

3. Dotácie na kapitálové výdavky v roku 2013, ktoré sú predmetom tohto zúčtovania, boli 

poskytnuté na účel schválený uznesením vlády č. 586/2013 – rezerva vlády. 

 

4. Dotácie na kapitálové výdavky (t. j. záväzný limit dotácie podľa oznámenia o poskytnutí 

dotácie) poskytnuté v roku 2013 a ponechané na použitie v roku 2014 uvedú vyššie územné 

celky v tabuľke v stĺpci 5. 

 

5. Podľa týchto pokynov sa zúčtujú dotácie na kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom 

roku 2012 v prípade, že dotácie na kapitálové výdavky boli použité v plnej výške v roku 

2013. 

 

6. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2012, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola 

poskytnutá: 

 

a) na účel schválený uznesením vlády č. 247/2012 – rezerva vlády, 

b) na účel schválený uznesením vlády č. 489/2012, 

c) na účel schválený uznesením vlády č. 672/2012. 

 

7. Dotácie na kapitálové výdavky (t. j. záväzný limit dotácie podľa oznámenia o poskytnutí 

dotácie) poskytnuté v roku 2012 a ponechané na použitie v roku 2014 uvedú vyššie územné 

celky v tabuľke v stĺpci 5. 

 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zúčtovanie sa vykonáva v eurách na dve desatinné miesta. Vyššie územné celky vyplnia 

podľa predtlače tabuľku, ktorá je súčasťou pokynov. 

 

2. Vyplnenú tabuľku spolu so správou o zúčtovaní dotácií predloží vyšší územný celok 

ministerstvu financií v termíne do 15. 5. 2014. 
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3. Nepoužité finančné prostriedky sú vyššie územné celky povinné vrátiť do 30. 4. 2014 na účet 

kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa č. IBAN 

SK23 8180 0000 0070 0012 0485. Zároveň vyšší územný celok zašle ministerstvu financií 

avízo o poukázaní finančných prostriedkov, ktoré musí obsahovať platobné údaje 

a informáciu, že ide o vratku nepoužitej dotácie. 

 

4. Pri finančnom zúčtovaní sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma za všetky druhy 

dotácií od jedného poskytovateľa nepresiahne sumu 5 eur v súlade s § 8a ods. 7 zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

5. Finančné prostriedky poskytnuté vyšším územným celkom v roku 2013 z iných kapitol 

štátneho rozpočtu zúčtujú vyššie územné celky s príslušnou kapitolou, resp. so subjektom, 

ktorý ich poskytol a podľa pokynov tohto subjektu. 

 

6. Nedodržanie určených termínov na poukázanie finančných prostriedkov vyplývajúcich 

z týchto pokynov sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám 

podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

7. Výsledky finančného zúčtovania môžu byť predmetom finančných kontrol. Zistené 

nedostatky budú podliehať sankciám podľa príslušných zákonov vrátane zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

8. Tieto pokyny sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva financií www.finance.gov.sk 

v sekcii Financie/Verejné financie/Dotácie a vo Finančnom spravodajcovi v elektronickej 

forme na webovom sídle ministerstva financií v sekcii Legislatíva/Finančný spravodajca. 

 

 

 

 

 

 

 Radovan Majerský, v. r. 

generálny riaditeľ sekcie 

rozpočtovej politiky 

 

 

 

Príloha 
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____________________________________________________________________________ 

Referent: Ing. Eva Stranovská,  tel. č. 02/5958 2221 

 odbor financovania verejných výdavkov 
 

http://www.finance.gov.sk/

