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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. februára 2012
č. MF/10211/2012-421,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006
č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008
č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010
č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010
č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.) a opatrenia z 29. októbra 2010
č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
2. V prílohe druhej časti písmene A. sa za kód 33 vkladá kód 34, ktorý znie:
„34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví“.
3. V prílohe tretej časti písmene A. kategória 190 znie:
„190 Iné dane
191 Daň z emisných kvót
192 Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
193 Odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku
194 Ďalšie iné dane“.
4. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 223002 znie:
„Za materské školy a školské zariadenia“.
5. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 239 dopĺňa podpoložkou 239002, ktorá znie:
„239002 Z vratiek“.
6. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 292017 znie:
„Z vratiek“.
7. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 312001 znie:
„Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.
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8. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 312 dopĺňa podpoložkou 312012, ktorá znie:
„312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.
9. V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637036 vkladá podpoložka
637037, ktorá znie:
„637037 Vratky“.
10. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 641009 znie:
„Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.
11. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 641010 znie:
„Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy“.
12. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 641 dopĺňa podpoložkami 641013 a 641014, ktoré
znejú:
„641013 Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
641014 Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy“.
13. V prílohe tretej časti písmene B. názov položky 718 znie:
„Rekonštrukcia a modernizácia“.
14. V prílohe tretej časti písmene B. položke 719 sa za podpoložku 719013 vkladá podpoložka
719014, ktorá znie:
„719014 Vratky“.
15. V prílohe tretej časti písmene C. kategória 430 znie:
„430 Z predaja majetkových účastí
431 Právnickej osoby
432 Právnickej osoby so zahraničnou účasťou“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012, okrem čl. I bodov 7, 8 a 10 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Pavlovská, tel.: 02/5958 2329
Odbor rozpočtovej regulácie

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2012

155

22

Dodatok č. 9
metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Číslo: MF/10213/2012-421

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
neskorších predpisov, prijatia nových právnych predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie1) takto:

1.
100

V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
Daňové príjmy
V hlavnej kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa
charakteru základu dane, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára
záväzok, napr. dovoz, predaj, príjem. V hlavnej kategórii daňových príjmov sa triedia všetky
daňové príjmy bez ohľadu na príjemcu dane. V kategórii 160 Sankcie uložené v daňovom
konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom sa osobitne triedia pokuty a úroky z omeškania vzťahujúce
sa k jednotlivým druhom daní uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s dlžnými úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.
Súčasťou daňových príjmov je aj poistné. Dlžné poistné sa triedi v poistnom na samostatných
podpoložkách podľa jednotlivých druhov poistného. Penále, úroky a pokuty uložené v súlade so zákonmi o zdravotnom poistení a sociálnom poistení sa triedia v kategórii 170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením. V hlavnej kategórii
daňových príjmoch sa klasifikujú dane z emisných kvót, osobitný odvod vybraných
finančných inštitúcií a odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku.

160

Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom
Triedia sa tu pokuty a úroky z omeškania v zmysle § 155 a § 156 zákona o správe daní,
ktoré uloží alebo vyrubí daňovému subjektu daňový úrad, colný úrad alebo obec. Vyšší
územný celok tu triedi výnos z pokuty a úroky z omeškania vzťahujúce sa k dani z motorových vozidiel podľa osobitného zákona, kde správu dane vykonáva daňový úrad. Patria
sem aj sankcie uložené v súvislosti s dlžnými úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a sankcie súvisiace s daňou z emisných
kvót a osobitným odvodom vybraných finančných inštitúcií.

190
1)

Iné dane
Zmeny a doplnky v metodickom usmernení sú zvýraznené tučným písmom.
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Daň z emisných kvót
Na tejto položke sa triedi daň z emisných kvót, ktorá je príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

192

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Triedi sa tu osobitný odvod, ktorý uhrádza banka alebo pobočka zahraničnej banky.

193

Odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku
Na tejto položke sa klasifikujú príjmy z postúpených pohľadávok na poistnom
zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov.

194

Ďalšie iné dane

223002 Za materské školy a školské zariadenia
Triedia sa tu príspevky prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v zmysle § 23 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade s osobitnými školskými predpismi v materských školách a školských zariadeniach. Nepatrí sem školné a zápisné, ktoré sa triedi na
podpoložke 223001.
239002 Z vratiek
Z vrátených nevyčerpaných kapitálových príspevkov, dotácií a transferov.
292017 Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií, transferov, finančných príspevkov od zamestnávateľov, z vrátených platieb za odškodnenie osôb, z DPH za
predchádzajúce obdobia, z miezd z účtu cudzích prostriedkov, z pôžičiek, z nedobytných
pohľadávok, z vedľajších bytových náležitosti - používa Ministerstvo zahraničných vecí SR,
valút zo zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka.
312

Transfery v rámci verejnej správy

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy
Napr. na činnosť štátneho účelového fondu, verejným vysokým školám, príspevkovým organizáciám, ktoré patria do verejnej správy, na aktívne opatrenia trhu práce, za
verejno-prospešné práce. Triedia sa tu prostriedky Európskej únie, ktoré sa zaraďujú
do príjmov štátneho rozpočtu a finančné prostriedky štátneho rozpočtu určené na
spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ poskytnuté platobnou jednotkou.
312002 Zo štátneho účelového fondu
312003 Zo zdravotných poisťovní
Napr. príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
312005 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky
312006 Zo Slovenského pozemkového fondu
312007 Z rozpočtu obce
Aj mestské časti v Bratislave a Košiciach.
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312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku
312009 Zo Sociálnej poisťovne
312010 Zo štátnych finančných aktív
312011 Od ostatných subjektov verejnej správy
312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
330

Zahraničné granty
Triedia sa tu finančné prostriedky prijaté od zahraničných darcov a sponzorov. Patria sem aj prijaté prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa nezaraďujú do
príjmov štátneho rozpočtu (napr. program Občianstvo, program Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť a pod.)

340

Zahraničné transfery
Triedia sa tu finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa zaraďujú do
príjmov štátneho rozpočtu a sú prijaté na príjmový účet platobnej jednotky (napr.
prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu).

2.

V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY

632002 Vodné, stočné
Na uvedenej podpoložke sa triedia aj platby za odvádzanie vôd z povrchového
odtoku do verejnej kanalizácie.
637012 Poplatky a odvody
Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne, notárske, uloženie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a odbery podzemných
vôd, váženie vozidiel, znečistenie ovzdušia, očkovanie psov, víza, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odťahovanie a úschovu zaistených motorových vozidiel, úschovu vecí zadržaných osôb, zmluvne
dohodnutý poplatok z tržieb, ochranným autorským zväzom, požičovné (za filmy, diapozitívy, videokazety, výpožičky kníh získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej služby, atď.), platobný styk - výdavky spojené s realizáciou platobného styku
pre klientov Štátnej pokladnice, výplatu dividend a iné výdavky charakteru platby, odvod
finančných prostriedkov na základe rozhodnutia správy finančnej kontroly, platby za postúpené pohľadávky na poistnom zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov.
Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť pridelenú menu za
inú, je to potrebný vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod položkou 631.
637031 Pokuty a penále
Triedia sa tu pokuty, penále a iné druhy sankcií podľa osobitných predpisov.
637037 Vratky
Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií, transferov.
641

Transfery v rámci verejnej správy

641001 Príspevkovej organizácii
Zaradenej štatistickým úradom SR do verejnej správy.
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641002 Štátnemu účelovému fondu
641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
Napr. platba z invalidného poistenia do starobného poistenia.
641006 Rozpočtovej organizácii
Napr. používa Ministerstvo financií SR a Fond národného majetku SR, kapitola Všeobecná
pokladničná správa pri prevodoch na mimorozpočtové účty Ministerstva financií SR, pri
prevodoch finančných prostriedkov z výdavkového účtu Agentúry pre riadenie
dlhu a likvidity na mimorozpočtový účet, pri prevodoch na spolufinancovanie určených
na budovanie Schengenských hraníc z výdavkového účtu kapitoly na mimorozpočtové účty.
641008 Verejnej vysokej škole
641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Napr. na zriadenie spoločného obecného úradu – § 20a zákona o obecnom zriadení (ak sa v zmluve dohodne spôsob financovania formou zúčtovacieho preddavku patrí to pod 637030)
641010 Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
641011 Fondu národného majetku Slovenskej republiky
641012 Ostatným subjektom verejnej správy
Napr. príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
641013 Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
641014 Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
Napr. na dávku v hmotnej núdzi, príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný,
na bývanie, ochranný, jednorazová dávka v hmotnej núdzi (na ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady).
700

Kapitálové výdavky
Text „Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, technické
a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a majú
prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, aktivované náklady
na vývoj a technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 1 700
eur“ sa nahrádza textom:
„Nehmotným majetkom je dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je
vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie
ako jeden rok.“

716

Prípravná a projektová dokumentácia
Zahŕňa platby za inžinierskotechnickú pomoc a práce v súvislosti s plánovanou (pripravovanou) výstavbou – investičné štúdie a stavebné zámery vrátane grafických podkladov, exper-
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tízne posudzovania, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektmi a orgánmi štátnej
správy v rámci územného a stavebného konania.
Ďalej sem patria platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov
požadované odberateľom pre stavebné objekty a prevádzkové súbory a na ďalšie stavebné zásahy, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektu, autorský dozor projektanta a ďalšie práce, pokiaľ sa musia vykonať v rámci projektu.
Platby za štúdie a koncepcie všeobecnej, nadodvetvovej alebo makroekonomickej povahy
sa triedia na 637011 a vedeckého výskumu na 637010. Rozmnožovacie práce súvisiace
so zadaním do verejného obstarávania sa triedia na 637004 a výdavky súvisiace so
spracovaním súťažných podkladov sa triedia na 637002.
718

Rekonštrukcia a modernizácia
Patria sem výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení, ktoré nie sú súčasťou stavby. Na uvedenej položke sa triedi aj technické zhodnotenie softvéru a komunikačnej infraštruktúry.

718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
Vrátane telekomunikačných sietí.
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718006 Softvéru
718007 Komunikačnej infraštruktúry
Komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN (rezortných, republikových a medzinárodných spojovacích sietí, napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačových sietí. Samostatné
zariadenia súvisiace s komunikačnými sieťami, vrátane IP telefónie.
719014 Vratky
Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových príspevkov, dotácií, transferov.

3.

V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE

411005 Od fyzickej osoby
Napr. príjmy zo splácania sociálnej pôžičky (na dobeh).
430

Z predaja majetkových účastí

431

Právnickej osoby

432

Právnickej osoby so zahraničnou účasťou

455

Odplata za postúpenú pohľadávku
Triedia sa tu príjmy z postúpených pohľadávok okrem postúpených pohľadávok
na poistnom zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov, ktoré
sa triedia v daňových príjmoch na položke 193.
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812001 Jednotlivcovi
815

Odplata za postúpenú pohľadávku
Platby za postúpené pohľadávky, okrem platieb za postúpené pohľadávky na poistnom zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových úradov, ktoré sa
triedia na podpoložke 637012.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Referent: Ing. Iveta Pavlovská, tel.: 02/59 58 23 29
Odbor rozpočtovej regulácie
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Pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/7611/2012-441
na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2011
pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie,
podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty,
ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 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“) vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2011 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové
organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté
prostriedky zo štátneho rozpočtu“ (ďalej len „pokyn“):
I. Zúčtovanie kapitálových transferov (kategória 720)
1. Predmetom finančného zúčtovania sú kapitálové transfery poskytnuté podnikateľským subjektom, príspevkovým organizáciám, neziskovým organizáciám a verejným vysokým školám vedené na
účtoch v Štátnej pokladnici, resp. v NBS rozpočtované v rozpočte na rok 2011, vrátane dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu fyzickým a právnickým osobám.
2. Ústredný orgán štátnej správy (správca kapitoly) (ďalej len „ústredný orgán“) z podkladov za
jednotlivé organizácie spracuje formulár „Finančné zúčtovanie za rok 2011“ (Príloha č. 1) podľa stanovenej štruktúry a predloží ho Ministerstvu financií SR do 15. 5. 2012 s uvedením mena a podpisom
zodpovednej osoby.
3. Dotácie poskytnuté formou kapitálových transferov sa zúčtujú v roku, ktorý nasleduje po roku ich
úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté pri dodržaní časového obmedzenia použitia kapitálových výdavkov ustanoveného v §8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách. Zúčtovanie prostriedkov z roku 2009 a 2010 presunutých do roku 2011
a zúčtovaných v tomto roku sa nachádza v prílohe č. 2.
II. Zúčtovanie bežných transferov (kategória 640) za príspevkové a neziskové organizácie,
verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho
rozpočtu
1. Predmetom finančného zúčtovania sú bežné transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám,
štátnym fondom, verejným vysokým školám, občianskym združeniam, nadáciám a ostatným neziskovým právnickým osobám, súkromným školám a súkromným školským zariadeniam, cirkevným školám
a cirkevným školským zariadeniam, cirkvám, ďalším organizáciám a subjektom.
2. Subjekty podľa bodu 1 predložia príslušnému ústrednému orgánu zúčtovanie bežných transferov na formulári „Finančné zúčtovanie za rok 2011“.
3. Ústredný orgán predloží Ministerstvu financií SR zúčtovanie bežných transferov podľa štruktúry
stanovenej v rámci formulára „Finančné zúčtovanie za rok 2011“.
4. Zúčtovanie finančných prostriedkov na štátnu prémiu poskytovanú stavebnému sporiteľovi
a zúčtovanie finančných prostriedkov na bonifikáciu hypotekárnych úverov vykoná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a predloží ho v termíne do 15. 5. 2012.
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5. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava zúčtuje všetky finančné prostriedky, ktoré
obdržala zo štátneho rozpočtu v roku 2011 podľa jednotlivých výdavkových titulov (programov). Súčasne uvedie názov subjektu, sumu a dátum poukázania rozpočtových prostriedkov. Prehľad predloží
v termíne do 15. 5. 2012:
– Ministerstvu financií SR, odboru správy finančného trhu a odboru financovania verejných výdavkov za prostriedky poskytnuté banke Ministerstvom financií SR,
– Ministerstvu hospodárstva SR za prostriedky poskytnuté banke Ministerstvom hospodárstva SR.
III. Zúčtovanie dotácií podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/26825/2005 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky
Zúčtovanie dotácie predložia prijímatelia Ministerstvu financií SR, odboru financovania verejných
výdavkov, podľa vzoru v prílohe č. 3 oznámenia o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva
financií SR v termíne do 31. 3. 2012.
IV. Zúčtovanie finančných vzťahov so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou
1. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami vykoná:
Zúčtovanie štátom plateného poistného na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb
za rok 2011 podľa § 11 ods. 7 a § 19 ods. 19, 20 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predloží ho Ministerstvu financií SR najneskôr do 1. 12. 2012.
Ak zo zúčtovania vyplynie povinnosť vrátiť finančné prostriedky do štátneho rozpočtu, tieto Ministerstvo zdravotníctva SR poukáže na účet Ministerstva financií SR číslo 7000120485/8180, „Iné nedaňové príjmy 2“, vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 31. 12. 2012.
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Sociálnou poisťovňou
vykoná:
Zúčtovanie poistného za zákonom určené skupiny osôb za rok 2011 podľa § 128 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v zmysle výnosu Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 21. 3. 2005 o zúčtovaní poistného na starobné poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity platených štátom a predloží Ministerstvu financií SR do 15. 5. 2012.
Zúčtovanie dávok, ktoré platí štát podľa § 168a a § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku za
rok 2011 predloží do 15. 5. 2012.
Ak zo zúčtovania vyplynie povinnosť vrátiť finančné prostriedky do štátneho rozpočtu, tieto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vysporiada so Sociálnou poisťovňou a poukáže na účet Ministerstva financií SR „Iné nedaňové príjmy 2“, vedeného v Štátnej pokladnici pod číslom
7000120485/8180, s dátumom splatnosti najneskôr 15. 5. 2012.
3. Sociálna poisťovňa vykoná:
Zúčtovanie transferu, ktorý bol poskytnutý z kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“) Všeobecná pokladničná správa na vykrývanie deficitu dôchodkového poistenia a predloží ho Ministerstvu financií SR v termíne do 15. 5. 2012.
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V. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Ústav pamäti národa
Uvedené organizácie zúčtujú poskytnuté transfery kapitole Všeobecná pokladničná správa v termíne do 30. 4. 2012.
VI. Tlačová agentúra SR, Rozhlas a televízia Slovenska
Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za Tlačovú agentúru SR, Rozhlas a televíziu
Slovenska za rok 2011 vykoná Ministerstvo kultúry SR.
VII. Štátne fondy
Štátny fond predloží zúčtovanie použitia prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu príslušnému správcovi kapitoly, ktorý tieto vzťahy premietne vo formulári „Finančné zúčtovanie za rok
2011“.
VIII. Rezerva predsedu vlády
Zúčtovanie prostriedkov z rezervy predsedu vlády podľa § 10 ods. 2 písm. b) vykoná Úrad vlády
SR v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienok určených pri poskytovaní týchto prostriedkov.
IX. Rezerva vlády
Zúčtovanie prostriedkov z rezervy vlády predloží správca kapitoly ako podrobnú špecifikáciu čerpania týchto prostriedkov. Uvedené bude zahrnuté do celkového zúčtovania za kapitolu.
X. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Finančné zúčtovanie sa vykoná na formulári „Finančné zúčtovanie za rok 2011“. Vyplnený formulár predložia v týchto termínoch:
a) organizácie (podnikateľské subjekty) do 30. 4. 2012 príslušnému poskytovateľovi dotácie,
b) ústredný orgán (správca kapitoly) z podkladov za jednotlivé organizácie spracuje formulár podľa
stanovenej štruktúry a predloží ho Ministerstvu financií SR do 15. 5. 2012 s uvedením mena
a podpisom zodpovednej osoby.
2. Subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu podliehajúce finančnému
zúčtovaniu, odvedú na účet príslušného ústredného orgánu transfery a dotácie poskytnuté zo štátneho
rozpočtu nepoužité na plnenie konkrétnych úloh (pokiaľ neboli vrátené v rámci vyúčtovania vykonaného po splnení úloh). Vratky nepoužitých dotácií sa uvádzajú v eurách.
3. Príspevková organizácia vykoná v zmysle § 24 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.
4. Pripomíname, že podľa § 37d ods.2 zákona č. 523/2004 Z.z. kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtové roky 2005, 2006, 2007 a 2008 bolo možné použiť do 31. 12. 2011. Prostriedky poskytnuté a nepoužité do 31. 12. 2011 mali subjekty povinnosť odviesť do príjmov štátneho rozpočtu (na príjmový účet kapitoly) do 31. 1. 2012.
Dotácie poskytnuté a presunuté z roku 2009 bolo možné použiť najneskôr do 31. 12. 2011
a budú predmetom zúčtovania v tomto roku (Príloha č. 2).
5. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2011 sa vykoná a uvedie v eurách na dve desatinné miesta.

164

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2012

6. Okrem uvedených termínov sa finančné zúčtovanie vykoná v osobitných termínoch uvedených
v tomto pokyne, resp. v termínoch zúčtovania, ktoré vyplývajú z iných právnych noriem, alebo zmlúv
a dohôd.
7. Vratky vyplývajúce z finančného zúčtovania odvedie organizácia s dátumom splatnosti najneskôr 30. 4. 2012 na účet ústredného orgánu - účet cudzích prostriedkov, z ktorého tento poukáže vratky jednou sumou na účet Ministerstva financií SR „Iné nedaňové príjmy 2“, vedený v Štátnej pokladnici
pod číslom 7000120485/8180, s dátumom splatnosti najneskôr 15. 5. 2012. Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne za všetky druhy dotácií od jedného poskytovateľa
5 eur za prijímateľa.
8. Ak z vyplneného formulára „Finančné zúčtovanie za rok 2011“ vyplynie nárok na doplatok
v súlade s osobitným predpisom, tento sa vysporiada prostredníctvom ústredného orgánu. Doplatky
budú poukázané Ministerstvom financií SR po schválení finančného zúčtovania za rok 2011 ústrednému orgánu, ktorý zabezpečí ich vysporiadanie.
9. Správca kapitoly vypracuje o plnení celkových vzťahov k štátnemu rozpočtu za zúčtovací rok
2011 správu, ktorú predloží Ministerstvu financií SR vrátane príloh č. 1, 2, 3 s návrhom na zúčtovanie
preplatkov, nedoplatkov, poskytnutých dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu v termíne do
15. 5. 2012.
Súčasťou správy bude aj:
– zoznam subjektov, ktoré nesplnili podmienky zúčtovania (neodviedli prostriedky vyplývajúce zo
zúčtovania, resp. nevykonali zúčtovanie)
– vysporiadanie pridelených účelových prostriedkov podliehajúcich zúčtovaniu.
10. Všetky subjekty, ktoré v zmysle pokynu zasielajú finančné prostriedky na účet finančného zúčtovania č. 7000120485/8180 „Iné nedaňové príjmy 2“, vedený v Štátnej pokladnici, súčasne s poukázanou sumou pošlú Ministerstvu financií SR oddeleniu účtovania operácií štátu a odboru financovania verejných výdavkov avízo o vykonanej platbe s podrobným rozpisom, za ktoré subjekty bola
platba realizovaná a v akej výške. Zároveň v príkaze na úhradu do Štátnej pokladnice do kolónky
„správa pre prijímateľa“ uvedú „fin. zúčt. za rok 2011“.
11. Na základe záverečného zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom schváleného
ministrom financií vykonajú príslušné subjekty finančné vysporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom,
t. j. odvedú sa preplatky, nedoplatky a vratky dotácií v termíne určenom ministrom financií.
12. Nedodržanie termínov pre poukázanie prostriedkov, vyplývajúcich zo zúčtovania finančných
vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2011, určených v tomto postupe, sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
13. Ak zo závažných dôvodov záverečné zúčtovanie minister financií neschváli, bude dôvod neschválenia oznámený príslušnému správcovi kapitoly, ktorý predloží návrh na záverečné zúčtovanie
preplatkov a nedoplatkov vláde SR.
14. Zúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu pre obce (mestá) a VÚC, poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladničná správa bude vykonané podľa „Pokynov Ministerstva financií SR na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za
rok 2011“ a „Pokynov Ministerstva financií SR na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším
územným celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2011“.
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15. Prostriedky, ktoré boli vrátené (na výdavkový účet) v tom roku, kedy bola poskytnutá dotácia
alebo transfer, nie sú predmetom zúčtovania.
16. Správca kapitoly je v zmysle § 14 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách povinný predložiť Ministerstvu financií SR ďalšie informácie súvisiace s finančným zúčtovaním, ak o to príslušný útvar
Ministerstva financií SR požiada.
17. Správca kapitoly je zodpovedný za finančné zúčtovanie a za úplnosť a objektívnosť predložených podkladov.
18. Tieto pokyny sa zverejňujú na internetovej stránke ministerstva financií www.finance.gov.sk.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Referent: Ing. Okáliová Ivana, tel.: 02/5958 2223
Odbor financovania verejných výdavkov

Finančné zúčtovanie za rok 2011
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Príloha č. 1

v eurách na dve desatinné miesta
NÁZOV KAPITOLY:

Poskytnuté
prostriedky

Skutočné
čerpanie
(podľa Štátnej
pokladnice)

Predpis

ŠR
+ dostane
- poskytne

Neodvedené
resp.
nezúčtované
prostriedky

Prostriedky
poukázané na
účet MF SR

1

2

3

4

5

6=4–5

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

640
641001
641002
641008
641009
641010
641012
642
642001
642002
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642004
642005
642007

Bežné transfery spolu – z toho:
Príspevkovej organizácii – spolu
Štátnemu fondu – spolu
Verejnej vysokej škole – spolu
Obci – spolu
VÚC – spolu
ostatným subjektom verejnej správy
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
– spolu
Občianskemu združeniu a nadácii a neinvestičnému
fondu – spolu
Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne
prospešné služby – spolu
Cirkevným školám – spolu
Súkromným školám – spolu
Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
– spolu

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Spolu (720 + 640)
720
Kapitálové transfery spolu – z toho:
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

Poskytnuté
prostriedky

Skutočné
čerpanie
(podľa Štátnej
pokladnice)

1

2

..................................................
642009
642010
642011
642...
644

Predpis

ŠR
+ dostane
- poskytne

Neodvedené
resp.
nezúčtované
prostriedky

Prostriedky
poukázané na
účet MF SR

3

4

5

6=4–5
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NÁZOV KAPITOLY:

Nefinančným právnickým osobám
Politic. stranám a politic.hnutiam – spolu
Odborovým organizáciám – spolu
ostatné, ktoré podliehajú zúčtovaniu
Transfery nefin. subjektom a transfery príspev.
organizáciám nezaradeným vo verejnej správe... – spolu

Poznámky:

Predmetom zúčtovania za rok 2011 nie sú dotácie, ktoré boli presunuté do roku 2012 a budú použité a zúčtované v nasledujúcich rokoch.
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.

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

V prípade potreby kapitola doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.

ŠR – poskytne – prostriedky, ktoré príslušná kapitola požaduje zo ŠR
stĺpec 5/

neodvedené prostriedky – prostriedky, ktoré subjekt zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol do ŠR
nezúčtované prostriedky – prostriedky, ktoré mal subjekt povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie

stĺpec 6/

poukázané prostriedky – prostriedky, ktoré kapitola v tomto roku odviedla na účet MF SR vedený v Štátnej pokladnici

Podpis:

č. tel.:

Schválil (meno):

Podpis:

č. tel.:
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Vypracoval (meno):

Zúčtovanie prostriedkov z roku 2009 a 2010 presunutých do roku 2011
a zúčtovaných v tomto roku

168

Príloha č. 2

v eurách na dve desatinné miesta
NÁZOV KAPITOLY:
..................................................
Kapitálové transfery spolu – z toho:

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

Neodvedené
resp. nezúčtované prostriedky

Prostriedky poukázané na účet
MF SR v roku 2012

za rok 2009

za rok 2010

za rok 2009

za rok 2010

za rok 2009

za rok 2010

1

2

3

4

5=1–3

6=2–4

Poznámky:
V prípade potreby kapitola doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.
Do tabuľky sa nezahŕňajú prostriedky, ktoré boli presunuté z roku 2010, pokiaľ subjekty oznámili ich presun aj do roku 2012 a budú zúčtované budúci rok.
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Zúčtovanie presunutých
prostriedkov z prechádzajúcich
rokov do roku 2011

stĺpec 1,2/ zúčtovanie presunutých prostriedkov z prechádzajúcich rokov do roku 2011 (výsledok zúčtovacieho vzťahu) – prostriedky, ktoré je príslušná kapitola
povinná odviesť do ŠR pokiaľ to vyplýva zo zúčtovania presunutých prostriedkov z roku 2009 alebo 2010
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 stĺpcov č. 1,2.
stĺpec 3,4/ neodvedené prostriedky – prostriedky, ktoré subjekt zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol do ŠR
nezúčtované prostriedky – prostriedky, ktoré mal subjekt povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie

Podpis:

č. tel.:

Schválil (meno):

Podpis:

č. tel.:

3/2012

Vypracoval (meno):
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Príloha č. 3

Zúčtovanie finančných prostriedkov z výťažku z lotérií alebo iných
podobných hier poskytnutých v roku 2011 podľa § 1 výnosu Ministerstva financií SR
z 9. decembra 2005 č. 2682/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR
Názov a adresa subjektu
v eurách na dve desatinné miesta
Účel,
na ktorý boli
finančné
prostriedky
poskytnuté
1

Číslo listu
MF SR

Celková výška
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Celková výška
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Výška výnosov
z poskytnutých
finančných
prostriedkov, dátum
ich úhrady a číslo
účtu, na ktorý boli
poukázané

2

3

4

5

6

Vypracoval:
Dátum:
Telefónne číslo (vrátane predvoľby):
Odtlačok pečiatky

Meno a podpis štatutárneho zástupcu
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24

Pokyny
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/8078/2012-442
na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu
Všeobecná pokladničná správa za rok 2011
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 obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná
správa za rok 2011“ (ďalej len „pokyny“).
Článok I
Všeobecné zásady na zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam
z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa
1. Do rozpočtov obcí boli v roku 2011 poskytnuté dotácie z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná
pokladničná správa (ďalej len „kapitola“) v súlade s § 1 ods. 5 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 5
ods. 1 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2. Za správnosť údajov predložených obcami (mestami) v zmysle týchto pokynov zodpovedá starosta obce, resp. primátor mesta, ktorý podpisuje zúčtovanie jednotlivých druhov dotácií.
3. Predmetom zúčtovania nie sú výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, poskytnuté obciam v roku
2011 a predchádzajúcich rokoch.
Článok II
Zúčtovanie dotácií na bežné výdavky
1. Predmetom zúčtovania sú všetky dotácie na bežné výdavky, poskytnuté v roku 2011, teda aj tie,
ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť do
31. 3. 2012.
2. Dotácia na bežné výdavky v roku 2011, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:
a) pre zariadenia sociálnych služieb,
b) na individuálne potreby obcí,
c) na účel schválený uznesením vlády č. 333/2011,
d) na účel schválený uznesením vlády č. 485/2011,
e) na účel schválený uznesením vlády č. 499/2011.
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Článok III
Zúčtovanie dotácií na kapitálové výdavky
1. Predmetom zúčtovania sú dotácie na kapitálové výdavky poskytnuté z kapitoly v roku 2011, ako
aj kapitálové výdavky poskytnuté v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010.
2. Dotácie poskytnuté na kapitálové výdavky sa zúčtovávajú:
a) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2006, 2007, 2008 a 2009, najneskôr v roku 2012,
b) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2010, v roku, ktorý nasleduje po roku ich úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, najneskôr v roku
2013,
c) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2011, v roku, ktorý nasleduje po roku ich úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, najneskôr v roku
2014,
d) ak obce nepoužili dotácie na stanovený účel a nepoužijú ich na stanovený účel v roku 2012
a nasledujúcich rozpočtových rokoch.
3. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2011, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:
a) pre zariadenia sociálnych služieb,
b) na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok,
c) na individuálne potreby obcí.
4. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2010, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:
a) pre zariadenia sociálnych služieb,
b) na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok,
c) na účel schválený uznesením vlády č. 122/2010,
d) na účel schválený uznesením vlády č. 202/2010,
e) na účel schválený uznesením vlády č. 259/2010,
f) na účel schválený uznesením vlády č. 285/2010.
5. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2009, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:
a) na individuálne potreby obcí,
b) pre zariadenia sociálnych služieb,
c) na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok,
d) na účel schválený uznesením vlády č. 585/2009,
e) na účel schválený uznesením vlády č. 829/2009.
6. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2008, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:
a) na individuálne potreby obcí,
b) pre zariadenia sociálnych služieb,
c) na účel schválený uznesením vlády č. 777/2008,
d) na účel schválený uznesením vlády č. 832/2008.
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7. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2007, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:
a) na individuálne potreby obcí.
8. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2006, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:
a) na individuálne potreby obcí.
Článok IV
Spracovanie tabuliek
1. Zúčtovanie sa vykonáva v eurách na dve desatinné miesta.
2. 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.
3. V tabuľke č. 1 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na bežné výdavky v roku 2011 v súlade s bodom 2 článku II týchto pokynov.
4. Povinnú prílohu tabuľky č. 1 tvorí rozpis dotácie na bežné výdavky na jednotlivé akcie, ktoré sú
účelovo určené v oznámeniach o poskytnutí dotácie.
5. V tabuľke č. 2 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na kapitálové
výdavky v roku 2011 v súlade s bodom 3 článku III týchto pokynov.
6. V tabuľke č. 3 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na kapitálové
výdavky ponechané na použitie v roku 2011 z predchádzajúcich rokov 2006, 2007, 2008,
2009 a 2010 v súlade s bodom 4, 5, 6, 7 a 8 článku III týchto pokynov.
7. Povinnú prílohu tabuľky č. 2 a 3 tvorí rozpis dotácií na kapitálové výdavky na jednotlivé akcie, ktoré sú účelovo určené v oznámeniach o poskytnutí dotácie.
8. V prípade, že pri vypĺňaní tabuliek bude potrebné upozorniť na skutočnosti, na ktoré nie je pripravená predtlač tabuliek, obce (mestá) uvedú takéto skutočnosti v poznámke. (Napríklad poukázanie vratiek z dotácií vo viacerých čiastkach, poukazovanie vratiek v roku 2011 a v roku 2012,
atď.).
9. Obce (mestá) uvedú v prílohách meno, priezvisko a telefónny kontakt na referenta (prípadne
e-mailovú adresu referenta), zodpovedného za vyplnenie tabuľky z dôvodu spätnej kontroly.
10.Obce (mestá) uvedú podľa predtlače názov obce a identifikačné číslo obce (IČO) z dôvodu jednoznačnej identifikácie obcí pri spracovaní dát za SR a rozlíšenia rovnakých názvov obcí.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Nepoužité finančné prostriedky dotácií sú obce (mestá) povinné vrátiť do 30. 4. 2012 na účet štátneho rozpočtu SR č. 7000120485/8180, vedený v Štátnej pokladnici. Zároveň obce (mestá)
predložia metodikovi obce príslušného daňového úradu avízo o ich vrátení.
2. Obce (mestá), ktorým vyplynul odvod zo zúčtovania za rok 2011, súčasne s poukázaním finančných prostriedkov na účet ministerstva financií zašlú oddeleniu účtovania operácií štátu ministerstva financií avízo o poukázaní finančných prostriedkov s uvedením čísla účtu a dôvodu vrátenia.
Do správy pre prijímateľa uvedú účel platby.
3. Podklady na zúčtovanie dotácií predložia obce (mestá) príslušnému metodikovi daňového úradu
v termíne do 15. 5. 2012.
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4. Nedodržanie termínov pre poukázanie finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zúčtovania dotácií za rok 2011, určených v týchto pokynoch, sa považuje za porušenie finančnej disciplíny
a podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
5. Výsledky finančného zúčtovania, premietnuté v podkladoch k zúčtovaniu, môžu byť predmetom finančných kontrol. Zistené nedostatky budú podliehať sankciám podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
6. Dotácie poskytnuté obciam a mestám na základe uznesení vlády z rezervy vlády sú predmetom
tohto zúčtovania (uznesenia vlády č. 777/2008, 832/2008, 585/2009, 829/2009,
122/2010, 202/2010, 259/2010 a 285/2010).
7. Finančné prostriedky poskytnuté obciam (mestám) v roku 2011 inými ústrednými orgánmi štátnej
správy (ministerstvom kultúry, atď.) zúčtujú obce (mestá) s príslušným rezortom, resp. so subjektom,
ktorý ich poskytol a podľa pokynov tohto subjektu.
8. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtové roky 2006, 2007 a 2008 bolo možné použiť
do 31. 12. 2011. Prostriedky poskytnuté a nepoužité do 31. 12. 2011 boli subjekty povinné odviesť do príjmov štátneho rozpočtu do 31. 1. 2012. Tieto výdavky sa zúčtovávajú podľa týchto pokynov.
9. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2009 bolo možné použiť do 31. 12. 2011.
Prostriedky poskytnuté a nepoužité do 31. 12. 2011 sa zúčtovávajú podľa týchto pokynov.
10. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2010 možno použiť do 31. 12. 2012. Prostriedky poskytnuté a nepoužité do 31. 12. 2012 sa zúčtujú podľa pokynov na zúčtovanie vydaných ministerstvom financií v roku 2013. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok
2011 možno použiť do 31. 12. 2013.
11. Tieto pokyny sa zverejňujú na webovom sídle Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk a vo Finančnom spravodajcovi v mesiaci marec 2012.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Referent: Ing. Eva Stranovská, tel.: 02/5958 2221
Odbor financovania verejných výdavkov
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Obec:

Tabuľka č. 1

IČO:

list č. MF/8078/2012-442
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky v roku 2011
vrátane tých, ktoré boli použité do 31. 3. 2012
(v eurách na dve desatinné miesta)

Dotácia

a

Suma skutočne
Suma poskytnutých
finančných prostriedkov použitých finančných
prostriedkov do
v roku 2011 (záväzný limit
dotácie podľa oznámenia 31. 12. 2011, resp.
do 31. 3. 2012
o poskytnutí dotácie)
1

2

Rozdiel (stĺpec 1-2)
Vratka nepoužitej
dotácie

Dátum
vrátenia

3

4

Dotácia pre zariadenia
sociálnych služieb

Dotácia na individuálne
potreby

Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 333/2011
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 485/2011
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 499/2011
SPOLU

Vypracoval:

meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum:
Tel. č.:

pečiatka obce
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Obec:

Príloha č. 1

IČO:

k tabuľke č. 1 pokynov
Povinná príloha
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky v roku 2011 vrátane tých,
ktoré boli použité do 31. 3. 2012
(v eurách na dve desatinné miesta)

Účel dotácie

a

Vypracoval:

Suma poskytnutých
Suma skutočne
finančných
prostriedkov v roku použitých finančných Rozdiel (stĺpec 1-2)
prostriedkov do
2011 (záväzný limit
Vratka nepoužitej
31. 12. 2011, resp.
dotácie podľa
dotácie
do 31. 3. 2012
oznámenia
o poskytnutí dotácie)
1

2

3

Tel. č.:

4

meno, priezvisko starostu

podpis starostu

Dátum:

Dátum vrátenia

pečiatka obce
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Obec: Čejkovice

Príloha č. 2

IČO: 111111

k tabuľke č. 1 pokynov
Vzor povinnej prílohy

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky v roku 2011 vrátane tých,
ktoré boli použité do 31. 3. 2012
(v eurách na dve desatinné miesta)

Účel dotácie

Suma skutočne
Suma poskytnutých
Rozdiel
finančných prostriedkov použitých finančných
(stĺpec 1-2)
prostriedkov
v roku 2011 (záväzný limit
Vratka nepoužitej
do 31. 12. 2011,
dotácie podľa oznámenia
dotácie
resp. do 31. 3. 2012
o poskytnutí dotácie)

a

1

2

Dátum vrátenia

3

4

Oprava strechy
obecného úradu

50 000,00

35 987,23

14 012,77

8.2.2012

Údržba okien
materskej školy

60 000,00

55 864,00

4 136,00

12.12.2011

Oprava domu
smútku

13 000,00

13 000,00

Oprava strechy
kultúrneho domu

43 000,00

–

–

43 000,00

–

26.4.2012

Poznámky
Finančné prostriedky v sume 14 012,77 eur boli poukázané na účet č. 7000111222/8180.
Finančné prostriedky v sume 4 136,- eur boli poukázané na účet č. 7000222111/8180.

Vypracoval:

meno, priezvisko starostu

Marcela Hrušková

podpis starostu

Dátum:

pečiatka obce

25. 4. 2012

Tel. č.: 088/1234567
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Obec:

Tabuľka č. 2

IČO:

list č. MF/8078/2012-442
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku 2011
(v eurách na dve desatinné miesta)

Dotácia

a

Suma
Suma poskytnutých
Rozdiel
nepoužitých
Suma skutočne
finančných
(stĺpec 1-2)
finančných
použitých
prostriedkov v roku
Vratka
prostriedkov,
finančných
2011 (záväzný limit
prostriedkov do ponechaných nepoužitej
dotácie podľa
dotácie
31. 12. 2011 na použitie do
oznámenia
roku 2012
o poskytnutí dotácie)
1

2

3

Dátum
vrátenia

4

Dotácia pre zariadenia
sociálnych služieb

Dotácia na záchranu a obnovu
kultúrnych pamiatok

Dotácia na individuálne potreby

SPOLU

Vypracoval:

meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum:
Tel. č.:

pečiatka obce

5
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Obec:

Tabuľka č. 3

IČO:

list č. MF/8078/2012-442
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky
v roku 2006*, 2007*, 2008*, 2009* a 2010*
(v eurách na dve desatinné miesta)

Dotácia

a
Dotácia na individuálne
potreby
Dotácia pre zariadenia
sociálnych služieb
Dotácia na záchranu
a obnovu kultúrnych
pamiatok
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 777/2008
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 832/2008
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 585/2009
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 829/2009
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 122/2010
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 202/2010

Suma
poskytnutých
Suma
Suma
finančných
poskytnutých
Suma skutočne
nepoužitých
prostriedkov
finančných
použitých
finančných
v roku ..........
prostriedkov
finančných
prostriedkov,
(záväzný limit
v roku ..........
prostriedkov do ponechaných
dotácie v SKK
(záväzný limit
31. 12. 2011 na použitie do
podľa oznámenia
dotácie
roku 2012***
o poskytnutí
v eurách)**
dotácie)

1

2

3

4

Rozdiel
(stĺpec 2-3)
Vratka
nepoužitej
dotácie

Dátum
vrátenia

5

6
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Dotácia

a
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Suma
poskytnutých
Suma
Suma
finančných
poskytnutých
Suma skutočne
nepoužitých
prostriedkov
finančných
použitých
finančných
v roku ..........
prostriedkov
finančných
prostriedkov,
(záväzný limit
v roku ..........
prostriedkov do ponechaných
dotácie v SKK
(záväzný limit
31. 12. 2011 na použitie do
podľa oznámenia
dotácie
roku 2012***
o poskytnutí
v eurách)**
dotácie)

1

2

3

4

Rozdiel
(stĺpec 2-3)
Vratka
nepoužitej
dotácie

Dátum
vrátenia

5

6

Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 259/2010
Dotácia na základe
uznesenia vlády
č. 285/2010
SPOLU

*

Nehodiace sa škrtnite.

**

Pre potreby tohto zúčtovania sa sumy uvedené v slovenských korunách prepočítajú na eurá
podľa konverzného kurzu na dve desatinné miesta a zaokrúhľujú sa matematicky.

*** Stĺpec 4 sa vypĺňa v prípadoch, ak ide o dotáciu poskytnutú v roku 2010 a ponechanú na použitie do roku 2012.

Dotácie poskytntuté v rokoch 2006, 2007, 2008 a 2009 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy bolo možné použiť do 31. 12. 2011.

Vypracoval:

meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum:

Tel. č.:

pečiatka obce
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Obec:

Príloha č. 1

IČO:

k tabuľke č. 2 a 3 pokynov
Povinná príloha
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku ....................

(v eurách na dve desatinné miesta)

Účel dotácie

a

Vypracoval:

Suma
Suma
poskytnutých
poskytnutých
Suma
finančných
finančných
skutočne
prostriedkov
prostriedkov
použitých
v roku ..........
v roku ..........
finančných
(záväzný limit
(záväzný limit
prostriedkov
dotácie v SKK
dotácie v eurách
do 31. 12.
podľa oznámenia podľa oznámenia
2011
o poskytnutí
o poskytnutí
dotácie)
dotácie)
1

2

3

Suma
nepoužitých
finančných
prostriedkov,
ponechaných
na použitie do
roku 2012

Rozdiel
(stĺpec 2-3)
Vratka
nepoužitej
dotácie

Dátum
vrátenia

4

5

6

meno, priezvisko starostu
podpis starostu

Dátum:
Tel. č.:

pečiatka obce
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Obec: Čejkovice

Príloha č. 2

IČO: 111111

k tabuľke č. 2 a 3 pokynov

Vzor povinnej prílohy
Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku ....................*
(v eurách na dve desatinné miesta)

Účel dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2006,
2007, 2008
(záväzný limit
dotácie
v SKK podľa
oznámenia
o poskytnutí
dotácie)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2006,
2007, 2008,
2009, 2010
a 2011
(záväzný limit
dotácie v eurách
podľa
oznámenia
o poskytnutí
dotácie)

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov do
31. 12. 2011

Suma
nepoužitých
finančných
prostriedkov,
ponechaných na
použitie do roku
2012

Rozdiel
(stĺpec 2-3)
Vratka
nepoužitej
dotácie

Dátum vrátenia

a

1

2

3

4

5

6

4 979,09

–

–

–

Rekonštrukcia
budovy
obecného úradu
(2006)

150 000,00

Výstavba domu
nádeje (2007)

180 000,00

6 140,87

5 962,14

–

178,73

25.1.2012

Rekonštrukcia
strechy materskej
školy (2008)

285 000,00

9 460,27

9 296,84

–

163,43

29.12.2011

–

–

7 300,00

17.4.2012

4 979,09

Zateplenie
budovy
základnej školy
(2009)

–

7 300,00

Rekonštrukcia
cesty (2010)

–

10 000,00

9 958,99

–

41,01

3.3.2012

Rekonštrukcia
domu smútku
(2011)

–

8 000,00

7 200,00

–

800,00

17.2.2012

Rekonštrukcia
strechy
obecného úradu
(2011)

–

13 000,00

–

13 000,00

–

* Obec (mesto) doplní rok podľa toho, za ktorý dotáciu zúčtováva.
Poznámky
Finančné prostriedky v sume 178,73 eur boli poukázané na účet č. 7000111222/8180.
Finančné prostriedky v sume 163,43 eur boli poukázané na účet č. 7100008322/8180.
Nakoľko obec nezačala a ani nebude realizovať rekonštrukciu strechy obecného úradu,
vracia finančné prostriedky v sume 13 000,- eur do štátneho rozpočtu.
Vypracoval:
Marcela Hrušková

podpis starostu

Dátum: 25. 4. 2012

pečiatka obce

Tel. č.: 088/1234567

–
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Pokyny
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/8369/2012-442
na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom z kapitoly
štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2011
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 2011“ (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 2011 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
predseda samosprávneho kraja, ktorý podpisuje zúčtovanie jednotlivých druhov dotácií.
3. Výnosy z prostriedkov poskytnutých z kapitoly za rok 2011 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 2011, teda aj tie,
ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť do
31. 3. 2012.
2. Dotácie na bežné výdavky v roku 2011, ktoré sú predmetom tohto zúčtovania, boli poskytnuté:
a) na účel schválený uznesením vlády č. 326/2011,
b) na účel schválený uznesením vlády č. 333/2011,

3/2012

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

183

c) na účel schválený uznesením vlády č. 485/2011,
d) na účel schválený uznesením vlády č. 820/2011.

Článok III
Zúčtovanie dotácií na kapitálové výdavky
1. Dotácie poskytnuté na kapitálové výdavky sa zúčtovávajú:
a) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2009, v roku 2012,
b) ak bola dotácia poskytnutá v roku 2010, v roku, ktorý nasleduje po roku ich úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, najneskôr v roku
2013,
c) ak vyšší územný celok nepoužil dotácie na stanovený účel a nepoužije ich na stanovený účel
ani v roku 2012.
2. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2010, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:
a) na účel schválený uznesením vlády č. 202/2010,
b) na účel schválený uznesením vlády č. 259/2010,
c) na účel schválený uznesením vlády č. 834/2010, bod C.4.
3. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2009, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá na účel schválený uznesením vlády č. 829/2009.

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 – odboru financovania verejných výdavkov v termíne do 15. mája 2012.
3. Nepoužité finančné prostriedky sú vyššie územné celky povinné vrátiť do 30. 4. 2012 na účet štátneho rozpočtu SR č. 7000120485/8180, vedený v Štátnej pokladnici. Zároveň vyšší územný celok zašle ministerstvu financií - odboru financovania verejných výdavkov avízo o poukázaní finančných prostriedkov s uvedením účtu a dôvodu vrátenia. Do správy pre prijímateľa uvedie účel
platby.
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. Dotácie poskytnuté vyšším územným celkom na základe uznesení vlády z rezervy vlády sú predmetom tohto zúčtovania (uznesenia vlády č. 829/2009, 202/2010, 259/2010).
6. Nedodržanie termínov na poukázanie finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zúčtovania dotácií poskytnutých vyššiemu územnému celku za rok 2011, určených v týchto pokynoch, sa považuje
za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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7. Výsledky finančného zúčtovania premietnuté v podkladoch k zúčtovaniu, môžu byť predmetom finančných kontrol. Zistené nedostatky budú podliehať sankciám podľa príslušných zákonov vrátane zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
8. Finančné prostriedky poskytnuté vyšším územným celkom v roku 2011 inými ústrednými orgánmi
štátnej správy (ministerstvom kultúry, atď.) zúčtujú vyššie územné celky s príslušným rezortom, resp.
so subjektom, ktorý ich poskytol a podľa pokynov tohto subjektu.
9. Tieto pokyny sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva financií www.finance.gov.sk a vo Finančnom spravodajcovi v mesiaci marec 2012.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Referent: Ing. Eva Stranovská, tel.: 02/5958 2221
Odbor financovania verejných výdavkov
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Príloha k listu č. MF/008369/2012-442

Zúčtovanie dotácií poskytnutých vyššiemu územnému celku
z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2011
(v eurách na dve desatinné miesta)

Účel

a

b

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
(záväzný limit
dotácie)

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
do 31. 12.
2011, resp.
do 31. 3.
2012

Suma
nepoužitých
finančných
prostriedkov
(rozdiel
stĺ. 1 – stĺp. 2)

Dátum
vrátenia
nepoužitých
prostriedkov

Suma
nepoužitých
finančných
prostriedkov
ponechaných
na použitie do
roku 2012

1

2

3

4

5

1. Dotácie na bežné výdavky
Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 326/2011
Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 333/2011
Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 485/2011
Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 820/2011
2. Dotácie na kapitálové
výdavky
Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 202/2010
Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 259/2010
Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 834/2010 bod C.4
Dotácia na základe uznesenia
vlády č. 829/2009

Poznámka:
Stĺpec 5 v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. sa vypĺňa len pri kapitálových výdavkoch.

Vypracoval:
Dňa:
tel. č.:
pečiatka

predseda VÚC
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/12222/2012-442
o neplatnosti oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8680/2010-442
o aplikácii ustanovenia § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy – odvádzanie výnosov z dotácií,
poskytnutých obciam a mestám z kapitoly štátneho rozpočtu
Všeobecná pokladničná správa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že „Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8680/2010-442 o aplikácii ustanovenia § 7 ods. 1 písm. m) zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – odvádzanie výnosov z dotácií, poskytnutých obciam a mestám z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa“, ktoré
bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2010 pod poradovým číslom 26, je od 1. 2. 2012
neplatné.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Referent: Ing. Eva Stranovská, tel.: 02/59 58 2221
Odbor financovania verejných výdavkov
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/7032/2012-732
o sadzbách spotrebnej dane z alkoholických nápojov
Na základe § 6 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení zákona č. 69/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje nasledovné:
Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona sa alkoholickým nápojom rozumie lieh, víno, medziprodukt
a pivo. Daň z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, víno a medziprodukt, sa podľa § 5 ods. 2 písm. a)
až c) zákona vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Daň z alkoholického nápoja,
ktorým je pivo, sa podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona vypočíta ako súčin základu dane, percenta objemu skutočného obsahu alkoholu v pive a príslušnej sadzby dane.
Podľa § 6 ods. 2 zákona je výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, nasledovná:
a) základná sadzba dane je 1 080 eur/hl a.,
b) znížená sadzba dane je 540 eur/hl a.
Podľa § 6 ods. 4 zákona je výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je víno, nasledovná:
a) tiché víno 0 eur/hl,
b) šumivé víno 79,65 eura/hl,
c) šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 54,16 eura/hl,
d) tichý fermentovaný nápoj 0 eur/ hl,
e) šumivý fermentovaný nápoj 79,65 eur/hl.
Podľa § 6 ods. 5 zákona je výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je medziprodukt
84,24 eura/hl.
Podľa § 6 ods. 6 zákona je výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je pivo nasledovná:
a) základná sadzba dane 3,587 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu,
b) znížená sadzba dane 2,652 eura/hl//% objemu skutočného obsahu alkoholu.

Ing. Adrián Belánik , v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

Referent: Ing. Michaela Jarošová, tel: 02/59 58 3496
Odbor nepriamych daní
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/11569/2012-311
pre samosprávu k bodu 7 písmeno c) opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007
č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie,
spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných
na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
v znení neskorších predpisov
V bode 7 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. januára 2012 č. MF/6430/
2012-311 sa s účinnosťou od 1. marca 2012 ustanovil nový názov aj obsah druhej časti finančného
výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1 – 04. Okrem doteraz vykazovaných finančných operácií podľa písmena a) (§ 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a pohybov na
mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu podľa písmena b) (§ 13 ods. 7
zákona č. 523/2004 Z. z.) sa podľa písmena c) už za I. štvrťrok 2012 budú v tejto časti vykazovať aj
príjmové transakcie (hlavná kategória 200 a 300 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie)
a výdavkové transakcie (hlavná kategória 600 a 700 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie) subjektu verejnej správy, ktoré neboli rozpočtované, ale v skutočnosti sa realizovali.
Zámerom zmeny druhej časti výkazu FIN 1 – 04 bolo, aby sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch
vykazovali aj také príjmy a výdavky (resp. transakcie), ktoré sa nerozpočtujú, ale v organizácii sa prejavia prírastkom finančných prostriedkov alebo ich úbytkom (podnikateľská činnosť obcí, vyšších
územných celkov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, činnosť podľa § 23
ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.).
Keďže príjmové i výdavkové položky (podpoložky) hlavných kategórií 200, 300, 600 a 700 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa môžu vyskytnúť v prvej i v druhej časti výkazu FIN 1-04, ako
pomocné kritérium možno uviesť, že v prvej časti výkazu ide o vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov, teda v stĺpci „Skutočnosť k ....“ sa uvádzajú skutočne dosiahnuté hodnoty k rozpočtovaným údajom o príjmoch a výdavkoch, kým v druhej časti výkazu k údajom v stĺpci „Skutočnosť k ....“ nie sú adekvátne údaje v schválenom ani upravenom rozpočte. Za samosprávu a jej organizácie sa budú vypĺňať:
– v časti 2.1. výkazu: stĺpce c, d, e, 3
– v časti 2.2. výkazu: stĺpce c, d, e, f, g, h, i, 3.
V prípade obcí a vyšších územných celkov sa financovanie preneseného výkonu štátnej správy
chápe vrátane ich rozpočtových organizácií.
Zmenou druhej časti výkazu FIN 1 – 04 sa nemení doterajšie chápanie prebytku resp. schodku
rozpočtu obce/VÚC podľa § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ing. Miriam Majorová, PhD.
riaditeľka odboru legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu
Referent: Ing. Šedivý, CSc., tel. 02/5958 3235
Ing. Beňo, tel. 02/5958 3226
Odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. marca 2012
č. MF/9713/2012-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie,
o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy,
dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008
č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010
č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011
č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.) a opatrenia zo 16. decembra 2011
č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 odsek 5 znie:
„(5) Pri odhadovaní súčasnej hodnoty pravdepodobného peňažného toku z majetku sa berie
do úvahy aj súčasná hodnota odhadovaného peňažného toku zo zabezpečenia znížená o súčasnú odhadovanú hodntu výdavkov na uplatnenie tohto zabezpečenia .“.

2. § 21 vrátane nadpisu znie:
„§ 21
Ocenenie pohľadávok
a záväzkov súčasnou hodnotou
(1) Úver, pôžička alebo iná pohľadávka a finančný záväzok fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou prostredníctvom metódy umorovanej hodnoty.
(2) Ocenenie úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky a finančného záväzku fondu metódou
umorovanej hodnoty je ich ocenenie pri prvotnom zaúčtovaní v hodnote peňažných tokov z nich,
diskontovaných efektívnou úrokovou mierou. Do peňažných tokov z majetku sa zahŕňajú akékoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník fondu zaplatil a zaplatí v súvislosti s týmto úverom, pôžičkou ale-
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bo inou pohľadávkou alebo akékoľvek peňažné výdavky, ktoré fond zaplatil a zaplatí v súvislosti
s finančným záväzkom, napríklad provízie a poplatky. Následne sa hodnota ocenenia pri prvotnom zaúčtovaní umoruje o splátky istiny, zvyšuje o hodnotu prirasteného úroku a umoruje o hodnotu zaplateného úroku. Na výpočet prirasteného úroku sa použije efektívna úroková miera.
(3) Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok budúcich
peňažných
a) príjmov z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky tak, aby sa rovnali hodnote výdavku na ich
obstaranie, vrátane napríklad výdavkov na zabezpečenie úveru, alebo
b) výdavkov z finančného záväzku, ktoré budú vynaložené počas vykazovania príslušného záväzku tak, aby sa rovnali hodnote príjmu za jeho prijatie.
(4) O znížení hodnoty úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky sa účtuje na účte opravnej položky v súčasnej hodnote tohto zníženia podľa § 20.
(5) O úroku z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky so zníženou hodnotou sa účtuje v hodnote rozdielu úroku prirasteného k hodnote úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky so zníženou hodnotou na účte tohto úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky a úroku prirasteného k hodnote
opravnej položky na účte opravnej položky.“.

3. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
„§ 21a
Metódou umorovanej hodnoty sa oceňujú aj dlhové cenné papiere v dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde, o ktorých oceňovaní umorovanou hodnotou sa rozhodlo v čase ich nadobudnutia do majetku príslušného
fondu5a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.

4. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 28a
Účtovné metódy oceňovania majetkových podielov v obchodných spoločnostiach,
ktoré sú reprezentované neobchodovateľnými akciami
(1) Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý nie je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami sa
pri obstaraní ocení jeho reálnou hodnotou, ktorá sa určí metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov tejto spoločnosti. Hodnota podielu sa zistí z hodnoty obchodnej spoločnosti
zistenej metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov jej vynásobením koeficientom vyjadrujúcim podiel fondu na zisku obchodnej spoločnosti dohodnutým v spoločenskej zmluve a ak dohodnutý nie je, podielom fondu na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti. Rozdiel
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medzi reálnou hodnotou podielu pri jeho obstaraní a výdavkami na obstaranie tohto podielu
sa účtuje ako výnos alebo náklad.
(2) Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami sa
v ročnej účtovnej závierke ocení jeho reálnou hodnotou, ktorá sa určí metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov tejto spoločnosti. Rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pri
jeho obstaraní alebo jeho ocenení v bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierke, ak
bola vykonaná, sa účtuje ako výnos alebo náklad.
(3) Pri štvrťročnom ocenení podielu7a) sa porovnávajú údaje, ktoré boli podkladom pre bezprostredne predchádzajúce ocenenie podielu podľa odseku 1 alebo odseku 2 s údajmi o realizácii predpokladov analýzy za daný štvrťrok. Neberie sa pritom do úvahy zmena času realizácie predpokladu počas účtovného obdobia a neuvažuje sa so zmenou dlhodobej miery rastu
peňažných tokov. Na základe údajov o realizácii predpokladov a jej vplyvu na zmenu hodnoty údajov za ďalšie obdobia sa prepočíta analýza diskontovaných peňažných tokov
a zmena reálnej hodnoty podielu sa účtuje ako výnos alebo náklad.
(4) Analýza diskontovaných peňažných tokov sa uskutočňuje metódou Voľný peňažný tok
k vlastnému imaniu. Základná schéma metódy je uvedená v prílohe č. 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 161 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.“.

5. V § 31 ods. 1 tretia veta znie: „Pri účtovaní o operáciách s majetkom, prípadne so záväzkami, ktorými sú nákupy, predaje a iné prevody a ocenenia, sa môže účtovať vyrovnávacím spôsobom, výnos v prospech a náklad na ťarchu účtu podľa § 47 ods. 1.“.

6. Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý znie:
„§ 54b
Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami a ktorý
správcovská spoločnosť nadobudla do majetku fondu do 31. marca 2012 sa ocení k 30. júnu
2012 podľa § 28a ods. 1. Rozdiel sa vo výkaze ziskov a strát vykáže ako zisk/strata z operácií
s cennými papiermi a podielmi.“.
7. V prílohe č. 1 Súvaha otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového
dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu znie:
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„S Ú V A H A
otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho
podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového
dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu
k ............... 20..
v eurách
Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

Aktíva

x

x

x
I.

Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7)

1.

Dlhopisy

a)

bez kupónov

b)

s kupónmi

2.

Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach

a)

obchodovateľné akcie

b)

neobchodovateľné akcie

c)

podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú
formu cenného papiera

d)

obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov
v obchodných spoločnostiach

3.

Podielové listy

a)

otvorených podielových fondov

b)

ostatné

4.

Krátkodobé pohľadávky

5.

Obrátené repoobchody

6.

Deriváty

7.

Drahé kovy

II.

Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9)

8.

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

9.

Ostatný majetok
Aktíva spolu

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2012

193

Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

Pasíva

x

x

x
I.

Záväzky (súčet položiek 1 až 6)

1.

Záväzky voči bankám

2.

Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti

3.

Záväzky voči správcovskej spoločnosti

4.

Deriváty

5.

Repoobchody

6.

Ostatné záväzky

II.

Vlastné imanie

7.

Podielové listy/Dôchodkové jednotky/
Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho

a)

zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
Pasíva spolu

.“.

8. V prílohe č. 2 Výkaz ziskov a strát otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu znie:

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

194

3/2012

„VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho
podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového
dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu
v eurách
za ... mesiace/mesiacov roku 20..
Označenie

POLOŽKA

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

1.

Výnosy z úrokov

1.1.

úroky

1.2.

výsledok zaistenia

2.

Výnosy z podielových listov

3.

Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku

3.1.

dividendy a iné podiely na zisku

3.2.

výsledok zaistenia

4./a.

Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi

5./b.

Zisk/strata z operácií s devízami

6./c.

Zisk/strata z derivátov

7./d.

Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi

8./e.

Zisk/strata z operácií s iným majetkom

I.

Výnos z majetku vo fonde

f.

Transakčné náklady

g.

Bankové a iné poplatky

II.

Čistý výnos z majetku vo fonde

h.

Náklady na financovanie fondu

h.1.

náklady na úroky

h.2.

zisky/straty zo zaistenia úrokov

h.3.

náklady na dane a poplatky

III.

Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde

i.

Náklady na odplatu za správu fondu

j.

Náklady na odplaty za služby depozitára

A.

Zisk alebo strata

.“.
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9. V prílohe č. 3 časti E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát Súvaha
fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností časti Aktíva sa tabuľky 2.I. Akcie
a 2.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené, nahrádzajú týmito tabuľkami: „
Číslo 2.a).I. Obchodovateľné akcie
riadku
1.

Obchodovateľné akcie

1.1.

nezaložené

1.2.

založené v repoobchodoch

1.3.

založené

Číslo 2.a).II. Obchodovateľné akcie
riadku podľa mien, v ktorých sú
ocenené
1.

EUR

2.

USD

3.

JPY

4.

CHF

5.

GBP

6.

SEK

7.

CZK

8.

HUF

9.

PLN

10.

CAD

11.

AUD

12.

Ostatné meny

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo 2.b).I. Neobchodovateľné
riadku akcie
1.

Neobchodovateľné akcie

1.1.

nezaložené

1.2.

založené
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Číslo 2.b).II. Neobchodovateľné
riadku akcie podľa mien, v ktorých sú
ocenené
1.

EUR

2.

USD

3.

JPY

4.

CHF

5.

GBP

6.

SEK

7.

CZK

8.

HUF

9.

PLN

10.

CAD

11.

AUD

12.

Ostatné meny

3/2012

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Číslo 2.c).I. Podiely v obchodných
riadku spoločnostiach
1.

Podiely v obchodných spoločnostiach

1.1.

nezaložené

1.2.

založené

Číslo 2.c).II. Podiely v obchodných
riadku spoločnostiach podľa mien,
v ktorých sú ocenené
1.

EUR

2.

USD

3.

JPY

4.

CHF

5.

GBP

6.

SEK

7.

CZK

8.

HUF

9.

PLN

10.

CAD

11.

AUD

12.

Ostatné meny
Spolu

.".
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10. V prílohe č. 4 účtovnej triede 3 – Investície sa účtovná skupina Akcie nahrádza účtovnou skupinou
Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach, ktorá znie:
„Účtovná skupina Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach
Obchodovateľné akcie
Neobchodovateľné akcie a dočasné listy
Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera
Obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných
spoločnostiach“.
11. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/25835/2007-74
Základná schéma metódy Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu
Cieľom metódy Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu je odhad reálnej hodnoty podniku.
Základným údajom, z ktorého metóda Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu vychádza, je
odhad počtu rokov nadpriemerného rastu podniku a odhad hodnôt tohto rastu v jednotlivých rokoch obdobia nadpriemerného rastu podniku. Priebeh odhadu možno rozčleniť do týchto štyroch
fáz:
A. Výpočet voľného peňažného toku za roky rastu.
B. Výpočet diskontnej sadzby.
C. Výpočet perpetuity za obdobie nasledujúce za obdobím rastu.
D. Diskontovanie súčtu voľných peňažných tokov za roky obdobia rastu a perpetuity diskontnou
sadzbou podľa B = hodnota spoločnosti.
A. Výpočet voľného peňažného toku za roky rastu (obvykle päť rokov)
Výnosy z predaja – Prevádzkové náklady – Dane – Čisté investície – Zmena pracovného kapitálu = Voľný peňažný tok.
Primárnym odhadom sú výnosy z predaja. Ostatné veličiny sa odhadujú v závislosti od neho.
Odhad možno spravidla vyjadriť len ako interval hodnôt. Z tohto intervalu sa vyberie konkrétna hodnota. Možno tak urobiť s použitím viacerých druhov metód. Napríklad metód orientovaných na pravdepodobnosť hodnoty alebo metód orientovaných na opatrnosť odhadu.
Metódou orientovanou na pravdepodobnosť hodnoty je napríklad metóda očakávanej hodnoty. Interval hodnôt sa rozdelí na rad diskrétnych hodnôt. Každej hodnote sa pridelí spravidla subjektívna pravdepodobnosť, že nastane, pretože objektívna pravdepodobnosť je málokedy k dispozícii. Hodnoty sa vynásobia ich pravdepodobnosťou a násobky sa sčítajú.
Ďalšou metódou je určenie hodnoty odhadu ako hodnoty s najväčšou pravdepodobnosťou,
čo je modus súboru, ktorý je zobrazený relatívnou početnosťou jeho hodnôt, alebo určenie
odhadu ako mediánu súboru zobrazeného relatívnou početnosťou jeho hodnôt.
Metódou orientovanou na opatrnosť odhadu je napríklad metóda, pri ktorej sa zvolená východisková hodnota, napríklad najpravdepodobnejšia hodnota, vynásobí indexom vyjadrujúcim variabilnosť súboru.

198

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2012

B. Výpočet diskontnej sadzby – ako diskontná sadzba sa spravidla zvolí Vážený aritmetický
priemer nákladov na kapitál.
C. Výpočet perpetuity
perpetuita = projektovaný voĺný peňažný tok posledného roku rastu(1 + dlhodobá miera rastu peňažného toku)/diskontná sadzba podľa B – dlhodobá miera rastu peňažného toku.“.
Č. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel. 02/5958 3485
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

30

Banskobystrický samosprávny kraj
Číslo spisu: 4866/2012/ODDU-004
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

V Banskej Bystrici 7. 2. 2012

Cenový výmer č. 1/2012
Banskobystrický samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Vladislav Konôpka
CHRYZANTÉMA
Komplexné pohrebné služby
M. R. Štefánika č. 4
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 14237008
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov, pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
odvoz prebytočnej zeminy

Výkop hrobu

37,13 € / 1 meter kubický výkopu

Šírka x dĺžka x výška
0,90m x 2,30m x 1,90m

Uvedená maximálna cena je s DPH.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 10. februára 2012.

Ing. Vladimír Maňka, v. r.
predseda BBSK
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Košický samosprávny kraj
Číslo spisu: 1264/2012-RU13/1166
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

V Košiciach 14. 2. 2012

Cenový výmer č. 1/2012
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Edita Gazsíková – HÁDES
Bašťovanského 4
040 22 Košice
IČO: 35422696
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

7€

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň

Uvedená maximálna cena je konečná.
Podnikateľský subjekt nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 844/2012-RU13/3904
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

201
V Košiciach 14. 2. 2012

Cenový výmer č. 2/2012
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Obec Vyšná Myšľa
Hlavná 60
044 15 Vyšná Myšľa
IČO: 00324914

Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
5€

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň

Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

202

Číslo spisu: 1343/2012-RU13/5043
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

3/2012
V Košiciach 14. 2. 2012

Cenový výmer č. 3/2012
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Mestská časť Košice – Poľov
Dolina 2
040 15 Košice – Poľov
IČO: 00691062
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
5€

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň
Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda

3/2012
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