
Príloha č. 1

v eurách na dve desatinné miesta

Poskytnuté

prostriedky

Prostriedky 

presunuté na 

použitie do 

nasledujúceho roku

Prostriedky skutočne 

použité príjemcom v 

roku 2022

Nevyčerpané 

prostriedky dotácie 

do výšky 5 eur

ŠR         

  + odvod             

- doplatok

Neodvedené 

prostriedky

Nezúčtované 

prostriedky

Prostriedky 

poukázané 

na príjmový účet     

MF SR 

1 2 3 4 5 = 1 - (2 + 3 + 4) 6 7 8 = 5 - (6 + 7)

720 Kapitálové transfery spolu - z toho: 0,00 0,00

721 Transfery v rámci verejnej správy - spolu 0,00 0,00

721001 Príspevkovej organizácii - spolu 0,00 0,00

721003 Verejnej vysokej škole - spolu 0,00 0,00

722
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu
0,00 0,00

723
Transfery nefinančným subjektom            - 

spolu
0,00 0,00

Poznámky:

V prípade potreby správca kapitoly doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.

stĺpec 1/ Poskytnuté prostriedky - celková suma kapitálových transferov a dotácií na kapitálové výdavky poskytnutých príjemcom v roku 2022.

stĺpec 2/ Prostriedky presunuté na použitie do nasledujúceho roku - transfery a dotácie zahrnuté v stĺpci 1, ktorých použitie bolo presunuté do nasledujúceho roku (nie sú predmetom zúčtovania za rok 2022).

stĺpec 3/  Prostriedky skutočne použité príjemcom v roku 2022 -  prostriedky vynaložené príjemcom na stanovený účel, ktoré správca kapitoly po preverení splnenia podmienok 

uzná za oprávnené z objemu prostriedkov uvedených v stĺpci 1.

          

stĺpec 4/  Nevyčerpané prostriedky dotácie do výšky 5 eur - nevyčerpané prostriedky, ktoré sa v súlade s § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. nevracajú, ak ich suma nepresiahne za všetky druhy 

dotácií od jedného poskytovateľa 5 eur za príjemcu

stĺpec 5/  ŠR + odvod - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný odviesť na príjmový účet MF SR.

Ak subjekt podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. neodviedol vratku dotácie do 5 eur, správca kapitoly tieto prostriedky zároveň uvedie do stĺpca č. 4.

ŠR - doplatok - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný uhradiť príjemcovi.  

stĺpec 6/  Neodvedené prostriedky - prostriedky, ktoré príjemca zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol odvod správcovi kapitoly.

stĺpec 7/  Nezúčtované prostriedky - prostriedky, ktoré mal príjemca povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie.

stĺpec 8/  Prostriedky poukázané na príjmový účet MF SR - prostriedky, ktoré správca kapitoly odviedol na príjmový účet MF SR za finančné zúčtovanie za rok 2022.

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

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

NÁZOV KAPITOLY:

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

Finančné zúčtovanie kapitálových transferov za rok 2022



Príloha č. 2

v eurách na dve desatinné miesta

Prostriedky 

presunuté z 

predchádzajúcich 

rokov

Prostriedky 

presunuté na použitie 

do nasledujúceho 

roku

Prostriedky skutočne 

použité príjemcom 

Nevyčerpané 

prostriedky dotácie 

do výšky 5 eur

ŠR         

  + odvod             

- doplatok

Neodvedené 

prostriedky

Nezúčtované 

prostriedky

Prostriedky 

poukázané 

na príjmový účet      

MF SR 

1 2 3 4 5 = 1 - (2 + 3 + 4) 6 7 8 = 5 - (6 + 7)

SPOLU za roky 2018, 2019, 2020, 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Kapitálové transfery spolu - z toho: 0,00 0,00

721 Transfery v rámci verejnej správy - spolu 0,00 0,00

721001 Príspevkovej organizácii - spolu 0,00 0,00

721003 Verejnej vysokej škole - spolu 0,00 0,00

722
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu
0,00 0,00

723
Transfery nefinančným subjektom            - 

spolu
0,00 0,00

720 Kapitálové transfery spolu - z toho: 0,00 0,00

721 Transfery v rámci verejnej správy - spolu 0,00 0,00

721001 Príspevkovej organizácii - spolu 0,00 0,00

721003 Verejnej vysokej škole - spolu 0,00 0,00

722
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu
0,00 0,00

723
Transfery nefinančným subjektom            - 

spolu
0,00 0,00

720 Kapitálové transfery spolu - z toho: 0,00 0,00

721 Transfery v rámci verejnej správy - spolu 0,00 0,00

721001 Príspevkovej organizácii - spolu 0,00 0,00

721003 Verejnej vysokej škole - spolu 0,00 0,00

722
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu
0,00 0,00

723
Transfery nefinančným subjektom            - 

spolu
0,00 0,00

720 Kapitálové transfery spolu - z toho: 0,00 0,00

721 Transfery v rámci verejnej správy - spolu 0,00 0,00

721001 Príspevkovej organizácii - spolu 0,00 0,00

721003 Verejnej vysokej škole - spolu 0,00 0,00

722
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu
0,00 0,00

723
Transfery nefinančným subjektom            - 

spolu
0,00 0,00

Poznámky:

V prípade potreby správca kapitoly doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.

stĺpec 1/ Prostriedky presunuté z predchádzajúcich rokov - celková suma kapitálových transferov a dotácií na kapitálové výdavky poskytnutých príjemcom v predchádzajúcich rokov a presunutých na použitie 
do nasledujúceho roku.

stĺpec 2/ Prostriedky presunuté na použitie do nasledujúceho roku - transfery a dotácie zahrnuté v stĺpci 1, ktorých použitie bolo presunuté do roku 2022 a budú predmetom zúčtovania za rok 2022.

stĺpec 3/  Prostriedky skutočne použité príjemcom -  prostriedky vynaložené príjemcom na stanovený účel,  ktoré správca kapitoly po preverení splnenia podmienok uzná za oprávnené.

          

stĺpec 4/  Nevyčerpané prostriedky dotácie do výšky 5 eur - nevyčerpané prostriedky, ktoré sa v súlade s § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. nevracajú, ak ich suma nepresiahne za všetky druhy 

dotácií od jedného poskytovateľa 5 eur za príjemcu.

stĺpec 5/  ŠR + odvod - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný odviesť na príjmový účet MF SR.

Ak subjekt podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. neodviedol vratku dotácie do 5 eur, správca kapitoly tieto prostriedky zároveň uvedie do stĺpca č. 4.

ŠR - doplatok - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný uhradiť príjemcovi. 

stĺpec 6/  Neodvedené prostriedky - prostriedky, ktoré príjemca zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol odvod správcovi kapitoly.

stĺpec 7/  Nezúčtované prostriedky - prostriedky, ktoré mal príjemca povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie.

stĺpec 8/  Prostriedky poukázané na príjmový účet MF SR - prostriedky, ktoré správca kapitoly odviedol na príjmový účet MF SR za finančné zúčtovanie za rok 2022.

Vypracoval (meno): Podpis: č.tel.:

Schválil (meno): Podpis: č.tel.:

rozpočtované v roku 2021 (kód zdroja 131L)

rozpočtované v roku 2020 (kód zdroja 131K)

Finančné zúčtovanie kapitálových transferov poskytnutých v predchádzajúcich rokoch

NÁZOV KAPITOLY:

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

rozpočtované v roku 2018 (kód zdroja 131I)

rozpočtované v roku 2019 (kód zdroja 131J)



Príloha č. 3

v eurách na dve desatinné miesta

Poskytnuté

prostriedky

Prostriedky 

presunuté na použitie 

do nasledujúceho 

roku

Prostriedky skutočne 

použité príjemcom v 

roku 2022 

Nevyčerpané 

prostriedky dotácie 

do výšky 5 eur

ŠR         

  + odvod             

- doplatok

                      

Neodvedené 

prostriedky

               

Nezúčtované 

prostriedky

Prostriedky 

poukázané 

na príjmový účet      

MF SR 

1 2 3 4 5 = 1 - (2 + 3 + 4) 6 7 8 = 5 - (6 + 7)

640 Bežné transfery spolu - z toho: 0,00 0,00

641
Transfery v rámci verejnej správy                - 

spolu
0,00 0,00

641001 Príspevkovej organizácii - spolu 0,00 0,00

641002 Štátnemu účelovému fondu - spolu 0,00 0,00

641008 Verejnej vysokej škole - spolu 0,00 0,00

641009
Obci okrem transferu na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy - spolu
0,00 0,00

641010

Vyššiemu územnému celku okrem transferu 

na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy - spolu

0,00 0,00

641012 Ostatným subjektom verejnej správy - spolu 0,00 0,00

642
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu
0,00 0,00

642001
Občianskemu združeniu a nadácii a 

neinvestičnému fondu - spolu
0,00 0,00

642002
Neziskovej organizácii poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby - spolu
0,00 0,00

642004 Cirkevným školám - spolu 0,00 0,00

642005 Súkromným školám - spolu 0,00 0,00

642007
Cirkvám, náboženským spoločnostiam a 

cirkevnej charite - spolu
0,00 0,00

642009 Nefinančným právnickým osobám - spolu 0,00 0,00

642010
Politic. stranám a politic.hnutiam                    

- spolu
0,00 0,00

642011 Odborovým organizáciám - spolu 0,00 0,00

642... Ostatné, ktoré podliehajú zúčtovaniu - spolu 0,00 0,00

644 Transfery nefinančným subjektom - spolu 0,00 0,00

Poznámky:

V prípade potreby správca kapitoly doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.

stĺpec 1/ Poskytnuté prostriedky - celková suma bežných transferov a dotácií na bežné výdavky poskytnutých príjemcom v roku 2022

Predmetom zúčtovania sú aj bežné transfery, ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť do 31. marca 2023.

stĺpec 2/ Prostriedky presunuté na použitie do nasledujúceho roku - transfery a dotácie zahrnuté v stĺpci 1, ktorých použitie bolo presunuté do nasledujúceho roku (nie sú predmetom zúčtovania za rok 2022); 

napríklad výdavky na program rozvojovej spolupráce.

stĺpec 3/  Prostriedky skutočne použité príjemcom v roku 2022 -  prostriedky vynaložené príjemcom na stanovený účel, ktoré správca kapitoly po preverení  

splnenia podmienok uzná za oprávnené z objemu prostriedkov uvedených v stĺpci 1.

stĺpec 4/  Nevyčerpané prostriedky dotácie do výšky 5 eur - nevyčerpané prostriedky, ktoré sa v súlade s § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. nevracajú, ak ich suma nepresiahne za všetky druhy 

dotácií od jedného poskytovateľa 5 eur za príjemcu.

stĺpec 5/  ŠR + odvod - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný odviesť na príjmový účet MF SR.

Ak subjekt podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. neodviedol vratku dotácie do 5 eur, správca kapitoly tieto prostriedky zároveň uvedie do stĺpca č. 4.

ŠR - doplatok - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný uhradiť príjemcovi.  

stĺpec 6/  Neodvedené prostriedky - prostriedky, ktoré príjemca zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol odvod správcovi kapitoly.

stĺpec 7/  Nezúčtované prostriedky - prostriedky, ktoré mal príjemca povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie.

stĺpec 8/  Prostriedky poukázané na príjmový účet MF SR - prostriedky, ktoré správca kapitoly odviedol na príjmový účet MF SR za finančné zúčtovanie za rok 2022.

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

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

Finančné zúčtovanie bežných transferov za rok 2022

NÁZOV KAPITOLY:

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



Príloha č. 4

v eurách na dve desatinné miesta

Prostriedky 

presunuté z 

predchádzajúcich 

rokov

Prostriedky 

presunuté na použitie 

do nasledujúceho 

roku

Prostriedky skutočne 

použité príjemcom 

Nevyčerpané 

prostriedky dotácie 

do výšky 5 eur

ŠR         

  + odvod             

- doplatok

                      

Neodvedené 

prostriedky

               

Nezúčtované 

prostriedky

Prostriedky 

poukázané 

na príjmový účet     

MF SR 

1 2 3 4 5 = 1 - (2 + 3 + 4) 6 7 8 = 5 - (6 + 7)

SPOLU za roky 2020, 2021

640 Bežné transfery spolu - z toho: 0,00 0,00

641
Transfery v rámci verejnej správy                - 

spolu
0,00 0,00

641001 Príspevkovej organizácii - spolu 0,00 0,00

641002 Štátnemu účelovému fondu - spolu 0,00 0,00

641008 Verejnej vysokej škole - spolu 0,00 0,00

641009
Obci okrem transferu na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy - spolu
0,00 0,00

641010
Vyššiemu územnému celku okrem transferu 

na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy - spolu

0,00 0,00

641012 Ostatným subjektom verejnej správy - spolu 0,00 0,00

642
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu
0,00 0,00

642001
Občianskemu združeniu a nadácii a 

neinvestičnému fondu - spolu
0,00 0,00

642002
Neziskovej organizácii poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby - spolu
0,00 0,00

642004 Cirkevným školám - spolu 0,00 0,00

642005 Súkromným školám - spolu 0,00 0,00

642007
Cirkvám, náboženským spoločnostiam a 

cirkevnej charite - spolu
0,00 0,00

642009 Nefinančným právnickým osobám - spolu 0,00 0,00

642010
Politic. stranám a politic.hnutiam                    

- spolu
0,00 0,00

642011 Odborovým organizáciám - spolu 0,00 0,00

642... Ostatné, ktoré podliehajú zúčtovaniu - spolu 0,00 0,00

644 Transfery nefinančným subjektom - spolu 0,00 0,00

640 Bežné transfery spolu - z toho: 0,00 0,00

641
Transfery v rámci verejnej správy                - 

spolu
0,00 0,00

641001 Príspevkovej organizácii - spolu 0,00 0,00

641002 Štátnemu účelovému fondu - spolu 0,00 0,00

641008 Verejnej vysokej škole - spolu 0,00 0,00

641009
Obci okrem transferu na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy - spolu
0,00 0,00

641010
Vyššiemu územnému celku okrem transferu 

na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy - spolu

0,00 0,00

641012 Ostatným subjektom verejnej správy - spolu 0,00 0,00

642
Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám - spolu
0,00 0,00

642001
Občianskemu združeniu a nadácii a 

neinvestičnému fondu - spolu
0,00 0,00

642002
Neziskovej organizácii poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby - spolu
0,00 0,00

642004 Cirkevným školám - spolu 0,00 0,00

642005 Súkromným školám - spolu 0,00 0,00

642007
Cirkvám, náboženským spoločnostiam a 

cirkevnej charite - spolu
0,00 0,00

642009 Nefinančným právnickým osobám - spolu 0,00 0,00

642010
Politic. stranám a politic.hnutiam                    

- spolu
0,00 0,00

642011 Odborovým organizáciám - spolu 0,00 0,00

642... Ostatné, ktoré podliehajú zúčtovaniu - spolu 0,00 0,00

644 Transfery nefinančným subjektom - spolu 0,00 0,00

Poznámky:

V prípade potreby správca kapitoly doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku a osobitnú časť za kód zdroja.

stĺpec 1/ Prostriedky presunuté z predchádzajúcich rokov - celková suma bežných transferov a dotácií na bežné výdavky poskytnutých príjemcom v predchádzajúcich rokoch a presunutých na použitie 

do nasledujúceho roku; napríklad výdavky na program rozvojovej spolupráce.

stĺpec 2/ Prostriedky presunuté na použitie do nasledujúceho roku - transfery a dotácie zahrnuté v stĺpci 1, ktorých použitie bolo presunuté do roku 2023 a budú predmetom zúčtovania za rok 2023.

stĺpec 3/  Prostriedky skutočne použité príjemcom -  prostriedky vynaložené príjemcom na stanovený účel,  ktoré správca kapitoly po preverení splnenia podmienok uzná za oprávnené.

          

stĺpec 4/  Nevyčerpané prostriedky dotácie do výšky 5 eur - nevyčerpané prostriedky, ktoré sa v súlade s § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. nevracajú, ak ich suma nepresiahne za všetky druhy 

dotácií od jedného poskytovateľa 5 eur za príjemcu.

stĺpec 5/  ŠR + odvod - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný odviesť na príjmový účet MF SR.

Ak subjekt podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. neodviedol vratku dotácie do 5 eur, správca kapitoly tieto prostriedky zároveň uvedie do stĺpca č. 4.

ŠR - doplatok - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný uhradiť príjemcovi. 

stĺpec 6/  Neodvedené prostriedky - prostriedky, ktoré príjemca zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol odvod správcovi kapitoly.

stĺpec 7/  Nezúčtované prostriedky - prostriedky, ktoré mal príjemca povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie.

stĺpec 8/  Prostriedky poukázané na príjmový účet MF SR - prostriedky, ktoré správca kapitoly odviedol na príjmový účet MF SR za finančné zúčtovanie za rok 2022.

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

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

Finančné zúčtovanie bežných transferov poskytnutých v predchádzajúcich rokoch

NÁZOV KAPITOLY:

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

rozpočtované v roku 2020 (kód zdroja 131K)

rozpočtované v roku 2021 (kód zdroja 131L)



Príloha č. 5

v eurách na dve desatinné miesta

Prostriedky 

presunuté z 

predchádzajúcich 

rokov

Z toho prostriedky 

presunuté na 

použitie do 

nasledujúceho roku

Prostriedky - skutočne 

použité

(presunuté z 

predchádzajúcich rokov) 

Nevyčerpané 

prostriedky 

Prostriedky 

rozpočtované na rok 

2022

Prostriedky 

presunuté na 

použitie do 

nasledujúceho roku

(rozpočtované v roku 

2022) 

Prostriedky - skutočne 

použité

(rozpočtované v roku 2022) 

Nevyčerpané 

prostriedky 

SPOLU 

prostriedky 

skutočne použité

Prostriedky 

poukázané 

na príjmový účet     

MF SR 

1 2 3 4 = 1 - (2 + 3) 5 6 7 8 = 5 - (6 + 7) 9 = 3 + 7 10

Účel dotácie

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Poznámky:

stĺpec 1/ Prostriedky presunuté z predchádzajúcich rokov - celková suma transferov a dotácií presunutých na použitie do roku 2022

stĺpec 2/ Prostriedky presunuté na použitie do nasledujúceho roku - transfery a dotácie zahrnuté v stĺpci 1, ktorých použitie bolo presunuté do roku 2023 a budú predmetom zúčtovania za rok 2023.

stĺpec 3/  Prostriedky skutočne použité  -  prostriedky vynaložené príjemcom na stanovený účel,  ktoré správca kapitoly po preverení splnenia podmienok uzná za oprávnené.

          

stĺpec 4/  Nevyčerpané prostriedky - prostriedky nepoužité na stanovený účel

stĺpec 5/  Prostriedky rozpočtované na rok 2022 - prostriedky, ktoré boli na konkrétny účel v schválenom, resp. v upravonom rozpočte na rok 2022

stĺpec 6/  Prostriedky presunuté na použitie do nasledujúceho roku (rozpočtované v roku 2022) - transfery a dotácie zahrnuté v stĺpci 5, ktorých použitie bolo presunuté do roku 2023 a budú predmetom zúčtovania za rok 2023.

stĺpec 7/  Prostriedky skutočne použité (rozpočtované v roku 2022)   -  prostriedky vynaložené príjemcom na stanovený účel,  ktoré správca kapitoly po preverení splnenia podmienok uzná za oprávnené.

stĺpec 8/  Nevyčerpané prostriedky - prostriedky nepoužité na stanovený účel

stĺpec 9/  Spolu prostriedky skutočne použité  -  prostriedky vynaložené príjemcom na stanovený účel,  ktoré správca kapitoly po preverení splnenia podmienok uzná za oprávnené.

stĺpec 10/  Prostriedky poukázané na príjmový účet MF SR - správca kapitoly vyplní iba v prípade, ak podpora podlieha zúčtovaniu alebo príjemca odviedol vratky nepoužitých prostriedkov  

Vypracoval (meno):                                                                                              Podpis:  

Schválil (meno):                                                                                              Podpis:  

Podpora poskytovaná z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu 

NÁZOV KAPITOLY:

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


