Príloha č.1

Finančné zúčtovanie za rok 2013
v eurách na dve desatinné miesta
NÁZOV KAPITOLY:

Poskytnuté
prostriedky

Skutočné
čerpanie
(podľa Štátnej
pokladnice)

Predpis

ŠR
+ dostane
- poskytne

Neodvedené
prostriedky

Nezúčtované
prostriedky

Prostriedky poukázané
na účet MF SR
v roku 2014

1

2

3

4

5

6

7 = 4 - (5+6)

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

SPOLU (720 + 640)
720

Kapitálové transfery spolu - z toho:

721

Transfery v rámci verejnej správy

721001

Príspevkovej organizácii - spolu

721003

Verejnej vysokej škole - spolu

722
723

Transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám - spolu
Transfery nefinančným subjektom a
transfery príspevkovým organizáciám... spolu

640

Bežné transfery spolu - z toho:

641001

Príspevkovej organizácii - spolu

641002

Štátnemu fondu - spolu

641008

Verejnej vysokej škole - spolu

641009

Obci - spolu

641010

VÚC - spolu

641012

ostatným subjektom verejnej správy

642
642001
642002

Transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám - spolu
Občianskemu združeniu a nadácii a
neinvestičnému fondu - spolu
Neziskovej organizácii poskytujúcej
všeobecne prospešné služby - spolu

642004

Cirkevným školám - spolu

642005

Súkromným školám - spolu

642007

Cirkvám, náboženským spoločnostiam a
cirkevnej charite - spolu

642009

Nefinančným právnickým osobám

642010

Politic. stranám a politic.hnutiam - spolu

642011

Odborovým organizáciám - spolu

642...

Ostatné, ktoré podliehajú zúčtovaniu

644

Transfery nefin. subjektom a transfery
príspev. organizáciám nezaradeným vo
verejnej správe... - spolu

Poznámky:
V prípade potreby kapitola doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.
Predmetom zúčtovania za rok 2013 nie sú dotácie, ktoré boli presunuté do roku 2014 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.
ŠR - poskytne - prostriedky, ktoré príslušná kapitola požaduje zo ŠR
stĺpec 5/ neodvedené prostriedky - prostriedky, ktoré subjekt zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol do ŠR
stĺpec 6/ nezúčtované prostriedky - prostriedky, ktoré mal subjekt povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie
stĺpec 7/ poukázané prostriedky - prostriedky, ktoré kapitola v tomto roku odviedla na účet MF SR vedený v Štátnej pokladnici

Vypracoval (meno):

Podpis:

č.tel.:

Schválil (meno):

Podpis:

č.tel.:

Príloha č.2

Zúčtovanie prostriedkov z roku 2011 a 2012 presunutých do roku 2013
a zúčtovaných v tomto roku
v eurách na dve desatinné miesta
NÁZOV KAPITOLY:
..................................................

Zúčtovanie presunutých
prostriedkov z
prechádzajúcich
rokov do roku 2013

Neodvedené
prostriedky

Nezúčtované
prostriedky

Prostriedky poukázané
na účet MF SR
v roku 2014

1

2

3

4 = 1 - (2+3)

SPOLU za roky 2011 a 2012
za rok 2011

720

Kapitálové transfery spolu - z toho:

721

Transfery v rámci verejnej správy

721001

Príspevkovej organizácii - spolu

721003

Verejnej vysokej škole - spolu

722
723

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám - spolu
Transfery nefinančným subjektom a transfery
príspevkovým organizáciám... - spolu
za rok 2012

720

Kapitálové transfery spolu - z toho:

721

Transfery v rámci verejnej správy

721001

Príspevkovej organizácii - spolu

721003

Verejnej vysokej škole - spolu

722
723

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám - spolu
Transfery nefinančným subjektom a transfery
príspevkovým organizáciám... - spolu

Poznámky:
V prípade potreby kapitola doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.
Do tabuľky sa nezahŕňajú prostriedky, ktoré boli presunuté z roku 2012, pokiaľ subjekty oznámili ich presun aj do roku 2014 a budú zúčtované budúci rok.
stĺpec 1/

zúčtovanie presunutých prostriedkov z prechádzajúcich rokov do roku 2013 (výsledok zúčtovacieho vzťahu) - prostriedky, ktoré je príslušná kapitola
povinná odviesť do ŠR pokiaľ to vyplýva zo zúčtovania presunutých prostriedkov z roku 2011 alebo 2012
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. 1.

stĺpec 2/

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

stĺpec 3/

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

stĺpec 4/

prostriedky poukázané na účet MF SR v roku 2013 - prostriedky, ktoré kapitola v tomto roku odviedla na účet MF SR vedený v Štátnej pokladnici

Vypracoval (meno):

Podpis:

č.tel.:

Schválil (meno):

Podpis:

č.tel.:

Príloha č.3

Zúčtovanie finančných prostriedkov z výťažku z lotérií alebo iných podobných hier
poskytnutých v roku 2013 podľa § 1 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005
č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR *

Názov a adresa subjektu

v eurách na dve desatinné miesta
Účel,
na ktorý boli finančné
prostriedky poskytnuté

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

1

2

3

4

5

6

Poznámka :
* V prípade zúčtovania dotácií podľa pokynu - Článok VII. sa v prílohe č. 3 zmení názov tabuľky nasledovne:
Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2013
podľa § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005–441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Vypracoval:
Dátum:
Telefónne číslo (vrátane predvoľby):

Odtlačok pečiatky

Meno a podpis štatutárneho zástupcu

