
Príloha č.1

v eurách na dve desatinné miesta

Poskytnuté

prostriedky

Skutočné 

čerpanie 

(podľa Štátnej 

pokladnice)

Predpis ŠR         

+ dostane             

- poskytne

                      

Neodvedené 

prostriedky

               

Nezúčtované 

prostriedky

Prostriedky poukázané 

na účet MF SR 

v roku 2015

1 2 3 4 5 6 7 = 4 - (5+6)

SPOLU (720 + 640)

720 Kapitálové transfery spolu - z toho:

721 Transfery v rámci verejnej správy

721001 Príspevkovej organizácii - spolu

721003 Verejnej vysokej škole - spolu

722
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu

723

Transfery nefinančným subjektom a 

transfery príspevkovým organizáciám... - 

spolu

640 Bežné transfery spolu - z toho:

641001 Príspevkovej organizácii - spolu

641002 Štátnemu fondu - spolu

641008 Verejnej vysokej škole - spolu

641009 Obci - spolu

641010 VÚC - spolu

641012 ostatným subjektom verejnej správy

642
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu

642001
Občianskemu združeniu a nadácii a 

neinvestičnému fondu - spolu

642002
Neziskovej organizácii poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby - spolu

642004 Cirkevným školám - spolu

642005 Súkromným školám - spolu

642007
Cirkvám, náboženským spoločnostiam a 

cirkevnej charite - spolu

642009 Nefinančným právnickým osobám

642010 Politic. stranám a politic.hnutiam - spolu

642011 Odborovým organizáciám - spolu

642... Ostatné, ktoré podliehajú zúčtovaniu

644

Transfery nefin. subjektom a transfery 

príspev. organizáciám nezaradeným vo 

verejnej správe... - spolu

Poznámky:

V prípade potreby kapitola doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.

Predmetom zúčtovania za rok 2014 nie sú dotácie, ktoré boli presunuté do roku 2015 a budú použité a zúčtované v nasledujúcich rokoch.

Predmetom zúčtovania sú aj bežné transfery, ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť do 31. 3. 2015.

stĺpec 3/  predpis -  vyjadruje výšku prostriedkov vynaložených organizáciou na stanovený účel,  ktoré kapitola po preverení splnenia podmienok uzná za oprávnené

          

stĺpec 4/  ŠR + dostane - prostriedky, ktoré je príslušná kapitola povinná odviesť do ŠR 

Pokiaľ subjekt podľa §8a ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách neodviedol do ŠR vratku dotácie do  5 eur, kapitola nezahrnie tieto nevyčerpané prostriedky ani do stĺpca č. 4.

ŠR - poskytne - prostriedky, ktoré príslušná kapitola požaduje  zo ŠR 

stĺpec 5/  neodvedené prostriedky - prostriedky, ktoré subjekt zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol do ŠR 

stĺpec 6/  nezúčtované prostriedky - prostriedky, ktoré mal subjekt povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie

stĺpec 7/  poukázané prostriedky - prostriedky, ktoré kapitola v tomto roku odviedla na  účet MF SR vedený v Štátnej pokladnici

Vypracoval (meno):                                                                                              Podpis:    č.tel.:

Schválil (meno):                                                                                              Podpis:    č.tel.:

NÁZOV KAPITOLY:

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

Finančné zúčtovanie za rok 2014



Príloha č.2

v eurách na dve desatinné miesta

Poskytnuté

prostriedky

Skutočné 

čerpanie 

(podľa Štátnej 

pokladnice)

Predpis ŠR         

+ dostane             

- poskytne

                      

Neodvedené 

prostriedky

               

Nezúčtované 

prostriedky

Prostriedky poukázané 

na účet MF SR 

v roku 2015

1 2 3 4 5 6 7 = 4 - (5+6)

SPOLU za roky 2012 a 2013

720 Kapitálové transfery spolu - z toho:

721 Transfery v rámci verejnej správy

721001 Príspevkovej organizácii - spolu

721003 Verejnej vysokej škole - spolu

722
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu

723
Transfery nefinančným subjektom a transfery 

príspevkovým organizáciám... - spolu

720 Kapitálové transfery spolu - z toho:

721 Transfery v rámci verejnej správy

721001 Príspevkovej organizácii - spolu

721003 Verejnej vysokej škole - spolu

722
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu

723
Transfery nefinančným subjektom a transfery 

príspevkovým organizáciám... - spolu

Poznámky:

V prípade potreby kapitola doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.

Do tabuľky sa nezahŕňajú prostriedky, ktoré boli presunuté z roku 2013, pokiaľ subjekty oznámili ich presun aj do roku 2015 a budú zúčtované budúci rok.

stĺpec 3/  predpis -  vyjadruje výšku prostriedkov vynaložených organizáciou na stanovený účel,  ktoré kapitola po preverení splnenia podmienok uzná za oprávnené
          
stĺpec 4/  ŠR + dostane - prostriedky, ktoré je príslušná kapitola povinná odviesť do ŠR 

Pokiaľ subjekt podľa §8a ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách neodviedol do ŠR vratku dotácie do  5 eur, kapitola nezahrnie tieto nevyčerpané prostriedky ani do stĺpca č. 4.
ŠR - poskytne - prostriedky, ktoré príslušná kapitola požaduje  zo ŠR 

       

stĺpec 5/  neodvedené prostriedky - prostriedky, ktoré subjekt zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol do ŠR 

stĺpec 6/  nezúčtované prostriedky - prostriedky, ktoré mal subjekt povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie

stĺpec 7/  poukázané prostriedky - prostriedky, ktoré kapitola v tomto roku odviedla na  účet MF SR vedený v Štátnej pokladnici

Vypracoval (meno): Podpis: č.tel.:

Schválil (meno): Podpis: č.tel.:

Zúčtovanie  prostriedkov z roku 2012 a 2013 presunutých do roku 2014 

a zúčtovaných v tomto roku

NÁZOV KAPITOLY:

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

za rok 2012

za rok 2013



Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Príloha č. 3 k spisu č. MF/008351/2015-441

Príjemca dotácie:  

IČO:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti Ministerstva financií SR

       kapitálové 

       bežné

v eurách na dve desatinné miesta

Suma dotácie 

na použitie 

v nasl. roku

Suma 

nepoužitej 

dotácie

(kapitálové 

výdavky)
(na vrátenie)

5 6

(Rozdiel s.2-4) (ak s.5 > 0)

Súčet x x

a b 1 2 3 4

Číslo listu MF SR, 

ktorým bola 

dotácia oznámená

Účel dotácie 

Rok 

poskytnutia 

dotácie

Suma  

poskytnutej 

dotácie

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Dátum vrátenia


