
Metodické usmernenie č. MF/007529/2020-352 k postupom účtovania prostriedkov Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na 

3.programové obdobie rokov 2014 – 2021. 

 
 
Systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej „ FM EHP“) a 

Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej „NFM“) na programové obdobie 2014 – 2021 (3. programové obdobie), bol schválený 

uznesením vlády č. 143/2017 zo dňa 29. 3. 2017. 

Podrobné informácie sú  v materiáli vypracovanom sekciou európskych fondov Ministerstva financií Slovenskej republiky ktorý je 

zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, v časti Finančné vzťahy s EÚ - Zahraničná pomoc. 

 

Do systému FM EHP a NFM  sú na národnej úrovni zapojené tieto subjekty: 

-  národný kontaktný bod  (ďalej „NKB“), ktorým je v súčasnosti  Úrad vlády Slovenskej republiky, a ktorý nesie celkovú 

zodpovednosť za implementáciu FM EHP a NFM v Slovenskej republike, 

- správcovia programu - subjekty ustanovené národným kontaktným bodom, zodpovedné za prípravu a realizáciu programu,    

- certifikačný orgán, ktorým je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, v kompetencii ktorého je prijímanie platieb od 

prispievateľských štátov v rámci FM EHP a NFM, vyplácanie platieb správcom programov. 

 

 

Mechanizmus financovania 

Pri financovaní projektov z prostriedkov FM EHP a NFM všeobecne platí, že podiel zdrojov prispievateľských štátov neprekračuje 

85% z celkových oprávnených výdavkov programu a podiel prostriedkov zo  štátneho rozpočtu na spolufinancovanie predstavuje 

15% z celkových oprávnených výdavkov programu. 

Finančné prostriedky prevádza Úrad pre finančný mechanizmus so sídlom v Bruseli za každý program, na osobitný účet 

Ministerstva financií Slovenskej republiky vedený  v Štátnej pokladnici.  

Úrad pre finančný mechanizmus a národný kontaktný bod môžu po dohode so správcom programu určiť, že prevod finančných 

prostriedkov bude zrealizovaný priamo na účet správcu programu. 

 
Platby z Úradu pre finančný mechanizmus majú formu: 
- zálohových platieb - Úrad pre finančný mechanizmus prevádza prostriedky zálohovej platby na účty certifikačného orgánu na 
základe podpísanej Programovej dohody, Dohody o financovaní Fondu technickej asistencie, Dohody o Fonde pre bilaterálne 
vzťahy, 
- priebežných platieb – priebežnú platbu prevedie Úrad pre finančný mechanizmus na základe deklarovania vynaložených 
výdavkov v priebežnej finančnej správe po jej schválení na príslušné účty certifikačného orgánu. 
- záverečnej platby – ktoré prevádza Úrad pre finančný mechanizmus na príslušné účty certifikačného orgánu. 
 
 
Platby na národnej úrovni prebiehajú nasledovným spôsobom: 

 

1. Platby v rámci fondu pre bilaterálne vzťahy: 

Fond pre bilaterálne vzťahy je určený na úhradu výdavkov na posilňovanie bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou 

a prispievateľskými štátmi FM EHP a NFM. 

Platby vo vzťahu certifikačný orgán – NKB: 

Prostriedky FM EHP a NFM sú z osobitného účtu Ministerstva financií Slovenskej republiky prevedené na osobitný účet NKB vo 

výške zálohovej platby alebo vo výške v akej Úrad pre finančný mechanizmus schválil priebežnú finančnú správu. 

Platby vo vzťahu NKB – správca programu: 

Prostriedky FM EHP a NFM sú z osobitného účtu NKB prevedené na osobitný účet správcov programov. 

Platby vo vzťahu NKB/správca programu – subjekt realizujúci bilaterálne aktivity: 

Prostriedky FM EHP a NFM sú z osobitného účtu NKB resp. účtov správcov programu prevedené na účet subjektu realizujúceho 

bilaterálne aktivity. Prijímateľom môžu byť organizácie zo sektora verejnej správy (subjekty ústrednej správy a subjekty územnej 

samosprávy) alebo súkromného sektora (právnické osoby a fyzické osoby). 

 

2. Platby v rámci Fondu technickej asistencie: 

Fond  je určený na úhradu výdavkov súvisiacich s činnosťou subjektov zapojených do systému riadenia FM EHP a NFM. Finančné 

prostriedky v rámci tohto fondu čerpajú národný kontaktný bod, certifikačný orgán a orgán auditu. 

Prostriedky FM EHP a NFM sú z osobitného účtu Ministerstva financií Slovenskej republiky prevedené na príslušné účty 

národného kontaktného bodu, certifikačného orgánu a orgánu auditu.  

Certifikačný orgán zároveň prevedie zodpovedajúcu výšku prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v súlade 

s Dohodou o čerpaní prostriedkov Fondu technickej asistencie. 

 

3.Platby vo vzťahu certifikačný orgán – správca programu: 

Prostriedky FM EHP a NFM sú z osobitného účtu Ministerstva financií Slovenskej republiky prevedené na príslušné účty správcu 

programu vo výške zálohovej platby, alebo vo výške platby v Úrad pre finančný mechanizmus schválil priebežnú finančnú správu. 

Certifikačný orgán zároveň prevedie zodpovedajúcu výšku prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v súlade 

s Programovou dohodou. 

 

4.Platby vo vzťahu správca programu – prijímateľ 

Prijímatelia  môžu byť zo sektora verejnej správy alebo zo súkromného sektora. Medzi prijímateľov z verejnej správy patria 
subjekty ústrednej správy a subjekty územnej samosprávy. Prostriedky FM EHP a NFM a prostriedky štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie sú prijímateľom poskytované systémom zálohových platieb alebo systémom refundácie.  



 

 

 

5.Platby vo vzťahu prijímateľ - dodávateľ: 

Prijímateľ uhrádza doklady súvisiace s realizáciou projektu dodávateľovi. 

 

Systém účtov 

Pri finančnom riadení FM EHP a NFM sa používa nasledovný systém bankových účtov:  

Účty certifikačného orgánu: 

- osobitné účty Ministerstva financií SR pre prostriedky FM EHP a NFM sú vedené v Štátnej pokladnici a operácie na nich sa 

vykonávajú na základe § 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov; 

-  certifikačný orgán otvára: 

 osobitný účet pre prostriedky FM EHP, 

 osobitný účet pre prostriedky NFM, 

 osobitný účet pre prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, 

 osobitný účet pre vrátenie finančných prostriedkov FM EHP a NFM, 

 osobitný vyrovnávací účet. 

 

Účet národného kontaktného bodu v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy 

- národný kontaktný bod je povinný si otvoriť jeden úročený osobitný účet spoločne pre prostriedky FM EHP a NFM, 

- národný kontaktný bod deklaruje certifikačnému orgánu výnos vzniknutý z prostriedkov FM EHP a NFM (aj za správcov 

programov v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy) za uplynulý kalendárny rok raz ročne. Prípadné výnosy vzniknuté na tomto účte 

a na účtoch správcov programov v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy deklaruje a prevádza národný kontaktný bod certifikačnému 

orgánu, resp. suma týchto výnosov bude zohľadnená pri vyplácaní záverečnej platby Úradom pre finančný mechanizmus. 

 

Účty správcu programu v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy 

- správca programu je povinný si otvoriť úročený osobitný účet pre prostriedky FM EHP, resp. NFM samostatne pre každý 
finančný mechanizmus, ktorý slúži na: 

     príjem prostriedkov od národného kontaktného bodu, resp. Úradu pre finančný mechanizmus,  

     poskytovanie prostriedkov jednotlivým subjektom čerpajúcim finančné prostriedky z Fondu pre bilaterálne vzťahy,  

     financovanie výdavkov v rámci preddefinovaných aktivít správcu programu, vrátane refundácie výdavkov priamo 
vynaložených správcom programu v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy; 

- správca programu deklaruje výnos vzniknutý z prostriedkov FM EHP a NFM za uplynulý kalendárny rok národnému kontaktnému         
   bodu. 

 

 

Účty prijímateľa – štátna rozpočtová organizácia 

- každý prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia je povinný otvoriť si 2 účty: 

 účet pre príjem prostriedkov FM EHP a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie,   

 osobitný účet pre príjem prostriedkov NFM a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, 

 účty nie sú úročené, ak nie je v projektovej zmluve dohodnuté inak, 

 ak prostriedky FM EHP a NFM a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sú poskytované prijímateľovi 

systémom zálohovej platby a zároveň správca programu rozhodne, že účet má byť úročený a prijímateľ je povinný 

odviesť výnos z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v prospech príjmového účtu štátneho rozpočtu 

správcu programu, odvod výnosov sa vykonáva jedenkrát ročne za predchádzajúci kalendárny rok podľa pokynov 

správcu programu. 

 

 

Účty prijímateľa – štátna príspevková organizácia 

- každý prijímateľ – štátna príspevková organizácia je povinný otvoriť si : 

 účet pre príjem prostriedkov FM EHP a NFM a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, 

 účet nie je úročený, ak v projektovej zmluve nie je dohodnuté inak, 

 účet musí byť otvorený ako osobitný účet pre projekt, ak sú prijímateľovi poskytované prostriedky štátneho rozpočtu na 

spolufinancovanie systémom zálohovej platby a zároveň správca programu rozhodne, že účet má byť úročený 

a prijímateľ je povinný odviesť výnos z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v prospech príjmového 

účtu štátneho rozpočtu správcu programu. V tomto prípade sa odvod výnosov vykonáva jedenkrát ročne za 

predchádzajúci kalendárny rok podľa pokynov správcu programu. 

 

Účty prijímateľa – vyšší územný celok 

- každý prijímateľ – vyšší územný celok (ďalej „VÚC“) je povinný otvoriť si: 

 účet pre príjem prostriedkov FM EHP a NFM a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vedený 
v Štátnej pokladnici, na ktorom sa operácie vykonávajú na základe § 9a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 



pokladnici, z ktorého prostriedky FM EHP a NFM a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie realizuje 
prostredníctvom (svojho) rozpočtu, 

 prijímateľ môže účet využívať na realizáciu celej sumy oprávnených výdavkov vrátane vlastných zdrojov 
prijímateľa, 

 účet nie je úročený, ak v projektovej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, ak je účet úročený je správca 
programu oprávnený rozhodnúť o odvode výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie do 
rozpočtu správcu programu alebo, o použití výnosov na účely, na ktoré boli prostriedky štátneho rozpočtu  
poskytnuté, 

 účet musí byť otvorený ako osobitný účet pre projekt, ak sú prijímateľovi poskytované prostriedky štátneho 
rozpočtu na spolufinancovanie systémom zálohovej platby a zároveň správca programu rozhodne, že účet má byť 
úročený a prijímateľ je povinný odviesť výnos z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v prospech 
príjmového účtu štátneho rozpočtu správcu programu, 

       

Účty prijímateľa – obec 

- každý prijímateľ – obec je povinný si založiť: 
 

 účet pre príjem prostriedkov FM EHP a NFM a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vedený    
v komerčnej banke, z ktorého prostriedky FM EHP a NFM a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 
realizuje prostredníctvom (svojho) rozpočtu, 

 účet nie je úročený, ak v projektovej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, ak je účet úročený je správca 
programu oprávnený rozhodnúť o odvode výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie do 
rozpočtu správcu programu alebo, o použití výnosov na účely, na ktoré boli prostriedky štátneho rozpočtu  
poskytnuté, 

 účet musí byť otvorený ako osobitný účet pre projekt, ak sú prijímateľovi poskytované prostriedky štátneho 
rozpočtu na spolufinancovanie systémom zálohovej platby a zároveň správca programu rozhodne, že účet má byť 
úročený a prijímateľ je povinný odviesť výnos z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v prospech 
príjmového účtu štátneho rozpočtu správcu programu. 
 

 

Účty prijímateľa – rozpočtová a príspevková organizácia v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Základným pravidlom pri realizácii výdavkov financovaných z prostriedkov FM EHP a NFM a prostriedkov štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie v pôsobnosti obcí a VÚC a ich rozpočtových organizácií je povinnosť ich realizácie prostredníctvom 
rozpočtu zriaďovateľa, t. j. rozpočtu obce a rozpočtu VÚC. Ak sú prostriedky FM EHP a NFM a prostriedky štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie určené na financovanie projektov FM EHP a NFM poskytnuté priamo rozpočtovej organizácii v pôsobnosti 
obce alebo VÚC, tieto môžu byť použité len prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa, t. j. rozpočtu obce alebo VÚC. 

Podrobný popis účtov ostatných subjektov verejnej správy je uvedený vo vyššie spomínanom materiáli sekcie európskych fondov 

Ministerstva financií Slovenskej republiky, uvedenom na webom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky: 

 

 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/zahranicna-pomoc/financny-mechanizmus-ehp-norsky-financny-mechanizmus-2014-

2021/ 

 

 

 

 

Postup účtovania prostriedkov FM EHP a NFM a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v štátnej správe 

 
 
Postup účtovania na Ministerstve financií Slovenskej republiky v účtujúcej jednotke Všeobecná pokladničná správa: 

Popis účtovného prípadu 
 

MD D 

Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 
 

395 225 

Zúčtovanie transferov v súvislosti s použitím finančných prostriedkov štátneho rozpočtu do 
výnosov 

352 681 

 

 

Postup účtovania na Ministerstve financií Slovenskej republiky v účtujúcej jednotke certifikačný orgán: 

Popis účtovného prípadu 

 

MD D 

Príjem finančných prostriedkov z FM EHP a NFM z Úradu pre finančný mechanizmus 

 

221 371 

Poskytnutie finančných prostriedkov FM EHP a NFM správcovi programu 

 

371 221 

Príjem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 

 

221 395 

Poskytnutie finančných prostriedkov správcovi programu na spolufinancovanie  

 

314* 221 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/zahranicna-pomoc/financny-mechanizmus-ehp-norsky-financny-mechanizmus-2014-2021/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/zahranicna-pomoc/financny-mechanizmus-ehp-norsky-financny-mechanizmus-2014-2021/


Zúčtovanie použitia finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na 

základe oznámenia správcu programu 

587** 314* 

Zaúčtovanie odvodu úrokov z účtu v Štátnej pokladnici, ponížených o daň vyberanú zrážkou 

 

378*** 371 

*V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok nezúčtovanej zálohovej platby na účte 314 – Poskytnuté 

prevádzkové preddavky, vykazuje voči správcovi programu.    

**V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa zostatok účtu 587 – Náklady na ostatné transfery, vykazuje voči správcovi 

programu. 

***V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 378 – Iné pohľadávky vykazuje voči subjektu súhrnného 

celku, ktorému boli úroky pripísané. 

 

 

Postup účtovania na Ministerstve financií Slovenskej republiky v prípade, ak je Ministerstvo financií SR aj prijímateľom 

a nedochádza k prevodu finančných prostriedkov medzi účtami Ministerstva financií Slovenskej republiky a Úradu vlády 

Slovenskej republiky (technická asistencia): 

Popis účtovného prípadu 

 

MD D 

Príjem finančných prostriedkov FM EHP a NFM od certifikačného orgánu  
 

221 359* 

Príjem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie  221 359* 
 

Zaúčtovanie nákladov hradených z FM EHP a NFM a z prostriedkov na spolufinancovanie 5xx 3xx 

Úhrada záväzkov z prostriedkov FM EHP a NFM a z prostriedkov na spolufinancovanie 3xx 221 

Zúčtovanie transferov z prostriedkov FM EHP a NFM a spolufinancovania zo štátneho 
rozpočtu na základe schválenia správcom programu (Úradom vlády Slovenskej republiky) 

359* 683** 

*V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej 
správy a iné zúčtovania, vykazuje voči Úradu vlády Slovenskej republiky. 
**V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 
verejnej správy, vykazuje voči konečnému zostatku účtu 587 – Náklady na ostatné transfery u správcu programu. 

 
Postup účtovania u správcov programu (Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

Výskumná agentúra) : 

Popis účtovného prípadu 
 

MD D 

Príjem prostriedkov FM EHP a NFM od certifikačného orgánu (Ministerstva financií Slovenskej 
republiky) 

221 371 

Príjem finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu  
 

221 324** 

Poskytnutie finančných prostriedkov FM EHP a NFM a finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu  na spolufinancovanie subjektu verejnej správy 

359A* 221 

Poskytnutie finančných prostriedkov FM EHP a NFM a finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu  na spolufinancovanie subjektu mimo verejnej správy 

378 221 

Zúčtovanie transferu z prostriedkov FM EHP a NFM do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 
s uznanými nákladmi konečného príjemcu 

371 685 

Zúčtovanie transferu z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, do výnosov 
vo vecnej a časovej súvislosti s uznanými nákladmi konečného príjemcu 

324** 683*** 

Zúčtovanie transferu poskytnutého subjektu verejnej správy do nákladov, vo vecnej a časovej 
súvislosti s uznanými nákladmi konečného prijímateľa 

587**** 359A* 

Zúčtovanie transferu poskytnutého subjektu mimo verejnej správy, vo vecnej a časovej 
súvislosti s uznanými nákladmi konečného prijímateľa 

587 378 

*V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok analytického účtu 359A – Zúčtovanie transferov medzi subjektami 
verejnej správy a iné zúčtovania, vykazuje voči konečnému prijímateľovi. 

**V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 324 – Prijaté preddavky, na strane pasív u správcu, vykazuje 
voči Ministerstvu financií Slovenskej republiky a eliminuje sa so zostatkom účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, na 
Ministerstve financií Slovenskej republiky.  

***V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 
verejnej správy, vykazuje voči Ministerstvu financií Slovenskej republiky a eliminuje sa s účtom 587 - Náklady na ostatné transfery, 
na Ministerstve financií Slovenskej republiky. 

****V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 587 – Náklady na ostatné transfery vykazuje voči subjektu 
súhrnného celku, ktorý je konečným prijímateľom a eliminuje sa s účtami 683 - Výnosy z bežných transferov od ostatných 
subjektov verejnej správy, 684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy a 384 – Výnosy budúcich 
období, u konečného prijímateľa. 

 
 
 
 
 



Postup účtovania u správcu programu (Úrad vlády Slovenskej republiky), ak nedochádza k prevodu finančných prostriedkov 
medzi účtom Ministerstva financií Slovenskej republiky (prijímateľ) a Úradom vlády Slovenskej republiky (správca programu) 
z prostriedkov technickej asistencie: 

Popis účtovného prípadu MD D 
 

Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 359A* 324** 
 

Poskytnutie finančných prostriedkov FM EHP a NFM 359A* 371 
 

*V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok analytického účtu 359A – Zúčtovanie transferov medzi subjektami 
verejnej správy a iné zúčtovania, vykazuje voči konečnému prijímateľovi (v tomto prípade Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky). 

**V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 324 – Prijaté preddavky, na strane pasív u správcu 
programu, vykazuje voči Ministerstvu financií Slovenskej republiky a eliminuje sa konečným zostatkom účtu 314 – Poskytnuté 
prevádzkové preddavky, v účtovníctve Ministerstva financií Slovenskej republiky v účtujúcej jednotke certifikačný orgán. 

 

Účtovanie u konečného prijímateľa programu v prípade, ak je aj správcom programu: 

Popis účtovného prípadu MD D 

 

Prevod finančných prostriedkov z účtu fondu technickej asistencie na bežný účet– výpis z účtu 

fondu technickej asistencie 

261 221 

Príjem finančných prostriedkov na účte v Štátnej pokladnici   221 261 

 

Zaúčtovanie faktúry od dodávateľa 5xx 321 
 

Úhrada faktúry dodávateľovi 321 221 
 

Zúčtovanie prijatého bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s 
uznanými nákladmi hradenými z transferu ak ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie 

324* 683** 

Zúčtovanie prijatého bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 
hradenými z transferu ak ide o finančné prostriedky FM EHP a NFM 

371 685 

*V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 324 – Prijaté preddavky, na strane pasív u správcu programu, 
vykazuje voči Ministerstvu financií Slovenskej republiky. 
**V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 
verejnej správy, vykazuje voči Ministerstvu financií Slovenskej republiky. 
 
 
Účtovanie úrokov a poplatkov na výdavkovom účte a samostatnom projektovom účte, ak je poplatok za vedenie účtu uhradený 
z výdavkového účtu: 

Popis účtovného prípadu 
 

MD D 

 
Účet štátnych rozpočtových výdavkov: 

  

Úhrada poplatkov z účtu štátnych rozpočtových výdavkov 
 

568 225 

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami 
 

352 681 

Samostatný projektový účet: 
 

  

Príjem úrokov na samostatnom projektovom účte 
 

221 662 

Zaúčtovanie zrážky dane z úrokov 
 

591 221 

Vznik záväzku z odvodu netto hodnoty úrokov 662 
379* 

379* 
591 

*V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 379 – Iné záväzky vykazuje voči Ministerstvu financií 
Slovenskej republiky. 
 
 
 
Účtovanie úrokov a poplatkov na samostatnom projektovom účte: 

Popis účtovného prípadu 
 

MD D 

Prevod finančných prostriedkov na úhradu poplatkov za vedenie účtu na samostatný 
projektový účet 

261 
 

225 

Príjem finančných prostriedkov na samostatnom projektovom účte  221 261 
 

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami 
 

352 681 

Príjem úrokov na samostatnom projektovom účte 
 

221 662 



Zaúčtovanie zrážky dane z úrokov 
 

591 221 

Úhrada poplatkov za vedenie účtu 
 

568 221 

Vznik záväzku z odvodu netto hodnoty úrokov 662 
379* 

379* 
591 

*V rámci konsolidovanej účtovnej závierky sa konečný zostatok účtu 379 – Iné záväzky, vykazuje voči Ministerstvu financií 
Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
Podľa tohto usmernenia sa postupuje už za účtovné obdobie roku 2019, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka z rok 2019. 
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