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       Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/21232/2014-31 

                      

Príloha č. 1a  k opatreniu č. MF/21513/2012-31 

                      

                      

   VZOR               

          FIN 1a - 12* 

                      

                      

                             

                                 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy 

                                 

             k ........................................             

                                 

         (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)          

                                 

 IČO        Mesiac Rok    Kód okresu   Kód obce    

                                                        

                                 

                                 

 Názov subjektu verejnej správy           

                                                                

                                                                

                                 

 Právna forma               

                                                                

                                 

 Sídlo   

 Ulica a číslo                   

                                                                

                                 

 PSČ    Názov obce                 

                                                                

                                 

 Telefónne číslo     Faxové číslo         

                                                            

                                 

 E-mailová adresa                    

                                                                

                                 

                                 

  

 

Zostavený dňa: 

 

 

 

 

 
 

Podpisový záznam štatutárneho orgánu  

alebo člena štatutárneho orgánu  

subjektu verejnej správy: 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Za subjekty verejnej správy, ktorými sú dopravné podniky sa výkaz predkladá štvrťročne, podľa stavu k 31. 

marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru rozpočtového roka.  
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Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy 
 

 

 

1.1. Príjmy 

Zdroj Položka Podpoložka N á z o v 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách  

Skutočnosť k 

............ 

a b c d 1 2 3 

       

       
       

       

Úhrn    
 

 

 

 

 

1.2. Výdavky 

Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka N á z o v 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k ................ 

a b c d e f g h 1 2 3 

           

           

           

           

Úhrn    

 

 

  

 

 

 



3 

 

 

 
Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy 
 

 

 

2.1. Príjmové operácie 

Zdroj Položka Podpoložka N á z o v 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách  

Skutočnosť k 

............ 

a b c d 1 2 3 

       
       

       
       

Úhrn    
 

 

 

 

 

2.2. Výdavkové operácie  

Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka N á z o v 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k ................ 

a b c d e f g h 1 2 3 

           

           

           

           

Úhrn    
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Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN 1a – 12   

 
 

1. Výkaz FIN 1a – 12   sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8. 

 

2. V stĺpcoch „b“ až „d“ v častiach 1.1. a 2.1 a v stĺpcoch „f“ až „h“ v častiach 1.2. a 2. 2 sa uvádza 

minimálna úroveň ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v tomto členení:  

 

200 Nedaňové príjmy 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

212 Príjmy z vlastníctva 

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

221 Administratívne poplatky 

222 Pokuty, penále a iné sankcie 

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 

229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

230 Kapitálové  príjmy 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív  

232 Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv 

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 

250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 

290 Iné nedaňové príjmy 

292 Ostatné príjmy 

300 Granty a transfery 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 

312 Transfery v rámci verejnej správy 

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery  

322 Transfery v rámci verejnej správy 

330 Zahraničné granty 

331 Bežné 

332 Kapitálové 

600 Bežné výdavky 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

630 Tovary a služby  

631 Cestovné náhrady 

632 Energie 

633 Materiál 

633001 Interiérové vybavenie 

633002 Výpočtová technika 

633003 Telekomunikačná technika 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a  náradie 

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 

633006 Všeobecný materiál 

633007 Špeciálny materiál 

633013 Softvér   

633018 Licencie 

633019 Komunikačná infraštruktúra 
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633200 Ostatný  

634 Dopravné 

634003 Poistenie  

637 Služby 

637006 Náhrady 

637007 Cestovné náhrady 

637009 Náhrada mzdy a platu   

637013 Naturálne mzdy  

637014 Stravovanie  

637015 Poistné 

637016 Prídel do sociálneho fondu   

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 

637023 Kolkové známky 

637026 Odmeny a príspevky 

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 

637031 Pokuty a penále 

637033 Zálohy na projekty Európskej únie 

637034 Zdravotníckym zariadeniam 

637035 Dane 

640 Bežné transfery 

641 Transfery v rámci verejnej správy 

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 

642001 Občianskemu  združeniu, nadácii a neinvestičnému  fondu 

642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 

642004 Cirkevnej škole 

642005 Súkromnej  škole 

642006 Na členské príspevky 

642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite 

642008 Na príspevok na osobitný účet 

642009 Nefinančnej právnickej osobe 

642010 Politickej strane a politickému hnutiu 

642011 Odborovej organizácii 

642012 Na odstupné  

642013 Na odchodné  

642015 Na nemocenské dávky 

642017 Na úrazové dávky 

642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch 

642200 Ostatné 

644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 

 verejnej správe v registri  organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 

645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností 

647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií 

649 Transfery do zahraničia 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou 

 výpomocou a finančným prenájmom   

653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou  výpomocou a 

finančným  prenájmom   

653001 Manipulačné poplatky  

653002 Provízie 

653004 Poistné na zabezpečenie finančných operácií 

700 Kapitálové výdavky 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

711001 Pozemkov 

711002 Lesov 
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711004 Licencií 

719 Ostatné kapitálové výdavky 

719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok 

719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv 

720 Kapitálové transfery 

721 Transfery v rámci verejnej správy 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 

410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 

41100x Od úverovaných subjektov v rámci verejnej správy 

420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 

430 Z predaja majetkových účastí 

450 Z ostatných finančných operácií 

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové 

operácie 

81100x Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy 

820 Splácanie istín 

 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky 
 

IČO – identifikačné číslo organizácie  

 

PSČ – poštové smerovacie číslo 

 

 

 

 

 

  

 


