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61

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. 02/R/2005,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Referent: Ing. Marta Jirátová, tel.: 02/59 58 34 66

Číslo: MF/23030/2005-71

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým
sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 566/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003 (oznámenie
č. 593/2003 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2004 č. 01/R/2004 (oznámenie č. 745/2004
Z. z.) a opatrenia zo 16. februára 2005 č. 01/R/2005 (oznámenie č. 70/2005 Z. z.) sa mení takto:
1. V § 2 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
2. Prílohy č. 1 až 4 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje
predkladanie strednodobých plánov vnútorného auditu
a ročných plánov jednotlivých vnútorných auditov
Referent.: Ing. Radová, tel.: 02/59 58 31 04

Čl. 1
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu a vnútorný audit
(zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov) v súlade s ustanovením § 3 písm. b) zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. vydáva toto metodické
usmernenie:
Čl. 2
Účelom tohto metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri vypracovaní strednodobých plánov vnútorného auditu a ročných
plánov jednotlivých vnútorných auditov.
Čl. 3
1. V úvode strednodobého a ročného plánu
vnútorného auditu je potrebné uviesť východiská
pre jeho zostavenie (analýzu rizík je potrebné
priložiť k plánu).
Východiská a príklady rozhodujúcich oblastí,
na ktoré sa vnútorný audítor zameria sú uvedené
v prílohe č. 1.
2. Strednodobý plán obsahuje najmä priority
určené na audit, frekvenciu auditov, predpokladaný čas potrebný na vykonanie auditu. Príloha
č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou strednodobého
plánu.
3. V ročnom pláne vnútorný audítor taktiež
uvedie:
a) personálne zabezpečenie činností na jednotlivé audítorské akcie

Číslo: MF/27740/2005-942

b) rozpis plánovaných audítorských akcií (príloha č. 3 je súčasťou ročného plánu)
c) stanovené priority
d) rozpis činností, ktoré sa periodicky opakujú
(napr. vzdelávanie, odborné stretnutia a rokovania, príprava ročného a strednodobého
plánu, ročná správa o činnosti vnútorného
audítora, dovolenky a sviatky, atď.)
4. Plán auditov prostriedkov EÚ ako súčasť
ročného plánu vnútorného auditu bude rozdelený na časti:
¡

predvstupové fondy

¡

štrukturálne fondy

¡

Kohézny fond

¡

ostatné prostriedky EÚ

5. Vedúci útvaru vnútorného auditu resp. samostatný vnútorný audítor taktiež zasiela ministerstvu zmeny a doplnenie schváleného strednodobého a ročného plánu na základe aktuálneho
prehodnotenia rizík.
Čl. 4
Požadované údaje je potrebné predložiť aj
v elektronickej podobe na adresu sekretariátu
odboru metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu.
Čl. 5
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Finančnom spravodajcovi a po prvýkrát sa podľa neho predložia plány na rok 2006 resp. roky 2006 – 2008.
Ing. Ľubomír Partika, v. r.
poverený riadením sekcie systému
verejnej vnútornej finančnej kontroly
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Príloha č. 1

Východiská pre vypracovanie ročného, resp. strednodobého plánu na roky n, n+1, n+2
(pričom n = bežný rok):
a) analýza rizík vypracovaná v roku n-1
b) požiadavky legislatívy
c) požiadavky vedenia auditovaného subjektu
d) poznatky z predchádzajúcich vnútorných auditov
e) stratégia a ciele auditovaného subjektu
f) odporúčania externých inštitúcií
h) výsledky kontrol v ústrednom orgáne a zistenia vnútorného kontrolného systému
i) a pod.
Rozhodujúce oblasti, na ktoré sa vnútorný audítor zameria (napríklad):
systém riadenia
– účinnosť systému riadenia
– riadenie rizík
– stabilita organizačnej štruktúry
– systém odmeňovania, motivácia pracovníkov
– komunikácia a delegovanie úloh
– definovanie a znalosť pracovných postupov a plánov
– systém pracovných porád
– systém riadenia v podriadených rozpočtových a príspevkových organizáciách
legislatívne prostredie
– aktuálnosť vnútorných riadiacich aktov a pracovných postupov v nadväznosti na zmenu postupov SR, EÚ
– úroveň poznania právnych predpisov pracovníkmi a ich dodržiavanie
rozpočet a finančné toky
– metodika a postupy pri tvorbe štátneho rozpočtu a ich dodržiavanie
– programové rozpočtovanie
– efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov
– prehľadnosť a adresnosť finančných tokov
– súlad finančných tokov s predpismi SR
– hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu pri budovaní IT
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účtovníctvo a výkazníctvo
– úplnosť, správnosť, preukázateľnosť, zrozumiteľnosť účtovníctva a trvalosť účtovných záznamov
– vedenie účtovníctva v súlade s platnými predpismi
– sledovanie finančných tokov
– väzby medzi účtovnými jednotkami
– stav a úroveň výkazníctva
– úschova a zabezpečenie účtovných dokladov
informačné technológie a systémy
– bezpečnosť informačného systému
– ochrana a úschova informácií a dát a ich zabezpečenie
– ľudské zdroje a ich vzdelávanie
– havarijné plány IT
kontrolný systém
– stav a úroveň kontrolného systému
– určenie vhodných kontrolných postupov zameraných na odhaľovanie chýb, nezrovnalostí
a podvodov
– predbežná, priebežná a následná finančná kontrola
ľudské zdroje a personalistika
– riadenie ľudských zdrojov
– starostlivosť o zamestnancov
– vzdelávanie, ich kvalifikácia a odbornosť
– odmeňovanie
– fluktuácia
– zastupiteľnosť na jednotlivých postoch
– konflikt záujmov
verejné obstarávanie
– metódy a postupy verejného obstarávania, opodstatnenosť ich použitia
– príprava a priebeh verejného obstarávania
– odborná spôsobilosť
– využitie predmetu obstarávania
– existencia a aktuálnosť interných riadiacich aktov upravujúcich verejné obstarávanie
registrácia, úschova a zabezpečenie dokumentov
– správnosť postupov pri registrácii, zabezpečení a archivácii dokumentov
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– elektronická forma dokumentov a materiálov a ich zabezpečenie a úschova
– vybavovanie a odosielanie spisov
– ukladanie a vyraďovanie spisov
– znalosť predpisov zo strany zamestnancov v tejto oblasti
– vypracovanie a aktuálnosť Registratúrneho poriadku
majetok a nakladanie s ním
– evidencia, užívanie, správa, účtovanie, vyraďovanie HIM a NIM
– inventarizácia majetku
– nakladanie s majetkom
– využitie majetku a jeho ochrana
hodnotenie zohľadnenia odporúčaní z vykonaných auditov
prostriedky EÚ
– zhodnotenie úrovne pripravenosti na čerpanie z fondov EÚ
– zhodnotenie účinnosti systému riadenia a kontroly v zmysle relevantných nariadení ES
– aktuálnosť vnútorných riadiacich aktov a pracovných postupov v nadväznosti na zmenu postupov EÚ
– úroveň programovania a prípravy projektov
– dodržiavanie postupov pri schvaľovaní projektov financovaných z fondov EÚ
– proces informovania, výberu a monitorovania programov pomoci z EÚ
– vypracovávanie monitorovacích správ
– vkladanie informácií do ITMS
– úroveň systému finančného riadenia a kontroly
– hodnotenie systému vzorkových kontrol
– delegovanie právomocí z RO na SORO
– správnosť finančných operácií a ich súlad s predpismi SR
– overenie systémov implementácie SOP resp. OP
– evidencia a postupy pri zabezpečovaní majetku z fondov EÚ
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Príloha č. 2

VZOR

Strednodobý plán vnútorného auditu na roky 20.. až 20..

Priorita

Audítovaný
subjekt

Frekvencia
Rok
n

Rok
n+1

Rok
n+2

Čas
potrebný na
vykonanie
auditu

Poznámka
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Príloha č. 3

VZOR

Ročný plán jednotlivých vnútorných auditov na rok 20..

Poradové číslo
audítorskej akcie

Názov
audítorskej
akcie

Cieľ

Predpokladaná
doba trvania
audítorskej
akcie

Termín
vykonania
audítorskej
akcie

Typ
auditu

Auditovaný
subjekt

Personálne
zabezpečenie

Poznámka
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej pokladnice
k postupu pri aplikácii § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k zrušovaniu
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a následnému postupu
vo vzťahu k rozpočtu, účtovníctvu, výkazníctvu a uskutočňovaniu
platobného styku prostredníctvom Štátnej pokladnice
Referent: časť 1 – Mgr. Mária Berdisová, tel.: 02/59 58 24 34
časť 2 – Ing. Miriam Majorová, PhD., tel.: 02/59 58 32 02
časť 3 – Ing. Ľubomír Šedivý, CSc., tel.: 02/59 58 32 06
časť 4 – Ing. Iveta Klimová, tel.: 02/57 26 26 01

Číslo: MF/26268/2005-421

V záujme jednotného postupu subjektov ústrednej správy – štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a ich zriaďovateľov podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) pri zrušovaní rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií vrátane
zániku organizácií splynutím, rozdelením a zlúčením a následnému postupu vo vzťahu k rozpočtu, účtovníctvu, výkazníctvu a uskutočňovaniu platobného styku prostredníctvom Štátnej pokladnice, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Štátna pokladnica vydávajú toto metodické usmernenie:
1. Legislatívna úprava z hľadiska zákona o rozpočtových pravidlách
1.1. Postup zriaďovateľa pri zrušení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
zriadenej podľa § 21 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách
Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie zriadené zákonom možno zrušiť len zákonom, v ktorom sa zároveň ustanoví subjekt, na ktorý prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ostatné práva a povinnosti zaniknutej organizácie, správa majetku štátu, ktorého
správcom je zaniknutá organizácia, atď., a to aj v prípade, ak má organizácia právneho nástupcu,
alebo ak zaniká bez právneho nástupcu. Orgán, ktorý plní funkciu zriaďovateľa, nie je povinný pri
zrušení organizácie zákonom žiadať o predchádzajúci písomný súhlas ministerstva financií. Ďalší postup je obdobný ako pri zrušení organizácie rozhodnutím zriaďovateľa.
1.2. Postup zriaďovateľa pri zrušení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
zriadenej podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
Zriaďovateľ, ktorý zriadil rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu svojím rozhodnutím podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách, zrušuje túto organizáciu opätovne svojím rozhodnutím. Zriaďovateľ pred zrušením organizácie od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka požiada vopred o písomný súhlas ministerstvo financií – sekciu rozpočtovej politiky. Ak
ide o odôvodnený prípad a zriaďovateľ zrušuje organizáciu v priebehu rozpočtového roka, požiada
v súlade s § 21 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách o povolenie iného termínu na zrušenie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie priamo ministra financií. Rozhodnutie zriaďovateľa
o zrušení rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v súlade s § 21 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách obsahuje:
a) termín zrušenia organizácie
b) vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na
právneho nástupcu, resp. zriaďovateľa.

9/2005

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

461

Ak zriaďovateľ zrušuje rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorá má právneho nástupcu, týmto môže byť len rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia. Ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva
a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak.
1.3. Postup zriaďovateľa pri zmene podriadenosti alebo spôsobu financovania rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
Pri zmene podriadenosti alebo spôsobu financovania rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej
organizácie nedochádza de lege k zániku organizácie, t.j. tieto právne skutočnosti nemajú právne následky zrušenia organizácie, pokiaľ sa jej mení len zriaďovateľ alebo právna forma hospodárenia
a ostatné náležitosti uvedené v zriaďovacej listine ostávajú nezmenené. Pri zmene spôsobu financovania v skutočnosti zaniká jeden typ hospodárenia organizácie uzavretím hospodárenia organizácie
a vzniká nový typ hospodárenia organizácie.
1.3.1. Zmena podriadenosti rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
Za zmenu podriadenosti sa považuje taký stav, pri ktorom dochádza k zmene zriaďovateľa rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v ústrednej správe, pričom si organizácia zachováva svoju právnu formu.
Pri zmene podriadenosti vydávajú rozhodnutie obaja zriaďovatelia, t.j. pôvodný zriaďovateľ, ktorý rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
pred termínom zmeny podriadenosti a zriaďovateľ, na ktorého prechádza zriaďovateľská pôsobnosť.
Rozhodnutia oboch zriaďovateľov musia byť zosúladené tak, aby k zmene podriadenosti došlo
k tomu istému dňu. Zriaďovateľ zároveň vykonáva zmenu zriaďovacej listiny organizácie dodatkom
v zmysle vykonanej modifikácie.
1.3.2. Zmena spôsobu financovania rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
Za zmenu spôsobu financovania organizácie sa považuje taký stav, pri ktorom dochádza k zmene
právnej formy hospodárenia organizácie u toho istého zriaďovateľa, t.j. z rozpočtovej formy hospodárenia organizácie na príspevkovú a naopak.
Pri zmene spôsobu financovania organizácie zriaďovateľ mení zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie dodatkom v zmysle vykonanej modifikácie.
Pri zmene spôsobu financovania rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka je uvedená skutočnosť premietnutá v návrhu rozpočtu na
nasledujúci rozpočtový rok a finančné prostriedky potrebné na činnosť organizácie so zmenenou
právnou formou sú na nasledujúci rozpočtový rok zabezpečené v súlade s vykonanou zmenou.
Pri zmene spôsobu financovania v priebehu rozpočtového roka, pri ktorom dochádza k zmene záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu, zriaďovateľ zabezpečí odo dňa, kedy dôjde k zmene spôsobu financovania organizácie, vykonanie zmeny rozpočtového vzťahu, ktoré je v pôsobnosti ministerstva financií.
1.4. Právna úprava spôsobu zrušenia rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
podľa § 21 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách
1.4.1. Rozdelenie organizácie
Rozdelením zaniká rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia vtedy, ak na základe
rozhodnutia zriaďovateľa (zrušenie bez likvidácie), činnosť zanikajúcej organizácie budú zabezpečovať dve alebo viaceré organizácie zriadené zriaďovateľom, pričom na tieto organizácie prechá-
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dza alikvótny podiel práv a povinností zrušenej organizácie a týmto sa stávajú právnymi nástupcami
zanikajúcej organizácie.
1.4.2. Zlúčenie organizácií
Zlúčením zaniká rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia vtedy, ak na základe
rozhodnutia zriaďovateľa (zrušenie bez likvidácie) dochádza k zrušeniu jednej zo zúčastnených organizácií a druhá zúčastnená už existujúca organizácia sa stáva právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú práva a povinnosti zaniknutej organizácie. V zásade ide o univerzálnu sukcesiu, pretože
práva a povinnosti zrušenej organizácie na základe rozhodnutia zriaďovateľa v celistvosti prechádzajú na nástupnícku organizáciu.
1.4.3. Splynutie organizácií
Splynutím zaniká rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia vtedy, ak na základe
rozhodnutia zriaďovateľa (zrušenie bez likvidácie) dochádza k zániku dvoch alebo viacerých organizácií, pričom práva a povinnosti zanikajúcich organizácií prechádzajú na inú novozriadenú organizáciu, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich organizácií. Aj v prípade splynutia ide na základe rozhodnutia zriaďovateľa v zásade o univerzálnu sukcesiu. Na rozdiel od zlúčenia,
pri splynutí nie je právnym nástupcom v čase splynutia už existujúca organizácia, ale organizácia, ktorá je zriadená ako dôsledok splynutia.
1.4.4. Zrušenie organizácie bez právneho nástupcu
Ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak.
Z uvedeného vyplýva, že rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia nemôže de facto vstúpiť do likvidácie, keďže v každom prípade práva a povinnosti zaniknutej organizácie prechádzajú v zmysle vyššie uvedeného na nástupnícku organizáciu alebo na zriaďovateľa zaniknutej organizácie.
Zákon o rozpočtových pravidlách neumožňuje priamu transformáciu rozpočtovej organizácie
a príspevkovej organizácie na inú právnickú osobu ako rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu, napr. na akciovú spoločnosť, ktorá by bola právnym nástupcom zrušenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie.
1.5. Postup pri zrušení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vo vzťahu
k rozpočtu
1.5.1. Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia je zrušená k prvému dňu nasledujúceho rozpočtového roka
Z hľadiska rozpočtu je žiadúce a zároveň sa predpokladá, že rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie budú zrušené rozhodnutím zriaďovateľa prioritne spôsobom k prvému dňu nasledujúceho rozpočtového roka. Takýto stav vylučuje neprehľadnosť vo vzťahu k čiastkovému čerpaniu rozpočtu, prechodu rozpočtovaných príjmov a výdavkov na právneho nástupcu a zároveň eliminuje možnosť vzniku nezrovnalostí z hľadiska účtovníctva a výkazníctva.
Zriaďovateľ, ktorý zrušuje rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu k prvému dňu
nasledujúceho rozpočtového roka musí uvedenú skutočnosť predikovať, následne premietnuť do návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a takto zabezpečiť finančné prostriedky na vykrytie nákladov nástupníckej organizácie, resp. zriaďovateľa (ak je organizácia zrušená bez právneho nástupcu), z titulu plnenia činností a funkcií v pôsobnosti zrušenej organizácie.

9/2005

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

463

1.5.2. Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácie je zrušená v priebehu rozpočtového roka
Za splnenia zákonných podmienok je zriaďovateľ oprávnený zrušiť rozpočtovú organizáciu alebo
príspevkovú organizáciu aj v priebehu rozpočtového roka, čo však zneprehľadňuje rozpočtové hospodárenie v rámci dotknutej kapitoly štátneho rozpočtu.
1.5.2.1. Zrušenie rozpočtovej organizácie
Zriaďovateľ zrušuje rozpočtovú organizáciu svojím rozhodnutím tak, že:
a) ustanoví právneho nástupcu, ktorým je rozpočtová organizácia
b) ustanoví právneho nástupcu, ktorým je príspevková organizácia
c) zruší organizáciu bez právneho nástupcu
Pri zrušení rozpočtovej organizácie nie je vylúčený postup, ktorý je kombináciou písmen a), b) a c).
Nástupnícka organizácia resp. zriaďovateľ pri postupe podľa písm. a) a c) zabezpečí ku dňu zrušenia organizácie prevod nevyčerpaných zostatkov mimorozpočtových účtov zrušenej organizácie
na svoje mimorozpočtové účty. Ak k zrušeniu rozpočtovej organizácie dochádza v období od prvého
januára do konca februára príslušného rozpočtového roka, nástupnícka organizácia zabezpečí prevod nevyčerpaných zostatkov depozitného účtu zrušenej organizácie určených na účely podľa § 26
ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách na svoj depozitný účet, pričom týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 26 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách . Dobropisy uskutočnené po dátume zrušenia organizácie (napr. príjem preplatkov za elektrickú energiu), budú aj po zrušení organizácie realizované
automatickým prevodom na príjmový rozpočtový účet právneho nástupcu, resp. zriaďovateľa. Vo
vzťahu k uvedenému je možné požiadať ministerstvo financií do výšky takto zvýšených príjmov o úpravu rozpočtu nástupníckej organizácie z titulu dosiahnutých vyšších príjmov na úhradu záväzkov, ktoré
prešli na nástupnícku organizáciu.
Zriaďovateľ pri postupe podľa písm. b), pri ktorom dochádza k zmene záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu, požiada ministerstvo financií o vykonanie zmeny rozpočtového vzťahu odo dňa, kedy
dôjde k zrušeniu rozpočtovej organizácie, keďže finančné prostriedky na činnosť zrušenej rozpočtovej
organizácie je potrebné poskytnúť ako transfer nástupníckej príspevkovej organizácii. Nástupnícka organizácia zabezpečí ku dňu zrušenia organizácie prevod nevyčerpaných zostatkov mimorozpočtových
účtov zrušenej organizácie na svoj bežný účet. Ak k zrušeniu rozpočtovej organizácie dochádza v období od prvého januára do konca februára príslušného rozpočtového roka, nástupnícka organizácia
zabezpečí prevod nevyčerpaných zostatkov depozitného účtu zrušenej organizácie určených na účely
podľa § 26 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách na svoj bežný účet, pričom týmto nie sú dotknuté
ustanovenia § 26 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách . Dobropisy uskutočnené po dátume zrušenia organizácie (napr. príjem preplatkov za elektrickú energiu), budú aj po zrušení organizácie realizované automatickým prevodom na bežný účet príspevkovej organizácie.
1.5.2.2. Zrušenie príspevkovej organizácie
Zriaďovateľ zrušuje príspevkovú organizáciu svojím rozhodnutím tak, že:
a) ustanoví právneho nástupcu, ktorým je príspevková organizácia
b) ustanoví právneho nástupcu, ktorým je rozpočtová organizácia
c) zruší príspevkovú organizáciu bez právneho nástupcu
Pri zrušení príspevkovej organizácie nie je vylúčený postup, ktorý je kombináciou písmen a), b) a c).
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Príspevková organizácia pri postupe podľa písm. a) vysporiada k termínu zrušenia finančné vzťahy
so zriaďovateľom a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa zabezpečí prevod nevyčerpaných zostatkov bežných účtov na právneho nástupcu.
Príspevková organizácia pri postupe podľa písm. b) vysporiada k termínu jej zrušenia finančné
vzťahy so zriaďovateľom tak, že nevyčerpanú časť príspevku odvedie na výdavkový rozpočtový účet
zriaďovateľa. Ak dochádza k zmene záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu, zriaďovateľ požiada o vykonanie zmeny rozpočtového vzťahu ministerstvo financií odo dňa, kedy dôjde k zrušeniu príspevkovej organizácie, keďže finančné prostriedky na činnosť zrušenej príspevkovej organizácie je
potrebné zabezpečiť v rozpočte nástupníckej rozpočtovej organizácie. Nástupnícka organizácia zabezpečí ku dňu zrušenia organizácie prevod nevyčerpaných mimorozpočtových prostriedkov z bežného účtu zrušenej organizácie na svoje mimorozpočtové účty, prevod nevyčerpaných prostriedkov
z bežného účtu zrušenej organizácie určených na účely podľa § 26 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách na svoj depozitný účet a prevod ostatných prostriedkov bežného účtu zrušenej organizácie na svoj príjmový rozpočtový účet. Vo vzťahu k uvedenému je možné požiadať ministerstvo financií
do výšky takto zvýšených príjmov o úpravu rozpočtu nástupníckej organizácie z titulu dosiahnutých
vyšších príjmov na úhradu záväzkov, ktoré prešli na nástupnícku organizáciu.
Príspevková organizácia pri postupe podľa písm. c) vysporiada k termínu jej zrušenia finančné
vzťahy so zriaďovateľom. Zriaďovateľ zabezpečí ku dňu zrušenia organizácie prevod nevyčerpaných prostriedkov z bežného účtu zrušenej organizácie určených na účely podľa § 26 ods. 3 zákona
o rozpočtových pravidlách na svoj depozitný účet, prevod ostatných nevyčerpaných prostriedkov
bežného účtu zrušenej organizácie na svoj príjmový rozpočtový účet a uhrádza záväzky príspevkovej
organizácie nevysporiadané k dátumu jej zrušenia zo svojho výdavkového rozpočtového účtu. Vo
vzťahu k uvedenému je možné požiadať ministerstvo financií do výšky takto zvýšených príjmov o úpravu rozpočtu zriaďovateľa z titulu dosiahnutých vyšších príjmov na úhradu záväzkov, ktoré prešli na
zriaďovateľa.
Postupom v časti 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov, ktoré upravujú priamu
transformáciu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie na iné právnické osoby.
2. Postup pri zrušení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie z hľadiska
účtovníctva
2.1. Legislatívna úprava účtovnej závierky
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vedú svoje účtovníctvo podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. a zákona č. 561/2004 Z. z.
a v súlade s opatreniami vydávanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia v § 4 ods. 2 uvedeného zákona, a to:
– Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (Finančný
spravodajca č. 20/2003) v znení oznámenia o oprave textu (Finančný spravodajca č. 3/2004)
a v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra 2004
č. MF/10717/2004-74 (Finančný spravodajca č. 14/2004).
– Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie,
štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby,
ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (Finančný spravodajca č. 6/2003) v znení
opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1487/2004-74 (Finančný spravodajca
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č. 3/2004) a v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra
2004 č. MF/10717/2004-74 (Finančný spravodajca č. 14/2004).
V súlade s § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov obsahuje účtovná závierka účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, t.j. aj rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií:
– všeobecné náležitosti
– jednotlivé súčasti
Všeobecnými náležitosťami účtovnej závierky sa rozumejú:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo,
b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
c) právnu formu účtovnej jednotky,
d) deň, ku ktorému sa zostavuje,
e) deň jej zostavenia,
f) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
g) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky, podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.
Za súčasti účtovnej závierky sa považujú:
a) súvaha (opatrenie MF/10717/2004-74)
b) výkaz ziskov a strát – (časť A a B – opatrenie č. 1487/2004-74)
– (časť C – opatrenie č. MF/10717/2004-74)
c) poznámky (opatrenie č. 1407/2003-92).
2.2. Termíny a miesto predkladania účtovnej závierky
2.2.1. Termíny predkladania účtovnej závierky
V prípade, že deň zrušenia organizácie bez likvidácie je iný ako k 31. 12., účtovná jednotka (rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia) zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. V prípade, že deň zrušenia organizácie bez likvidácie je k 31. 12., mimoriadna účtovná závierka je totožná
s riadnou účtovnou závierkou.
V súlade s § 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003
č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické
osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení neskorších predpisov sa účtovná
závierka rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií predkladá:
– riadna účtovná závierka - do 1. februára nasledujúceho roka;
– mimoriadna účtovná závierka - do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.
2.2.2. Miesto predkladania účtovnej závierky
V súlade s § 2 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003
č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové or-
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ganizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické
osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení neskorších predpisov sa účtovná
závierka rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií predkladá zriaďovateľovi.
2.3. Postup pri zrušení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
V súlade s § 16 ods. 4 c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov rozpočtová organizácia a príspevková organizácia pri zrušení bez likvidácie uzatvára účtovné knihy ku
dňu zrušenia bez likvidácie. V prípade, že dňom zrušenia organizácie bez likvidácie je 31. 12. daného účtovného obdobia, uzavrie zrušovaná rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
účtovné knihy k tomuto dátumu.
Nástupnícka organizácia prevezme do svojho účtovníctva majetok, záväzky a rozdiel majetku
a záväzkov organizácie zrušenej bez likvidácie, ku dňu nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie
zanikajúcej organizácie. V prípade, že rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia sa
ruší bez likvidácie k inému dňu ako k 31. 12., nástupnícka organizácia prevezme do svojho účtovníctva majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov zrušenej organizácie ku dňu nasledujúcemu po
dni zrušenia bez likvidácie obratovo.
Pri zostavovaní účtovnej závierky nástupnícka organizácia, ktorá je novovzniknutou organizáciou,
nevypĺňa v súvahe a vo výkaze ziskov a strát stĺpec „Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“. V prípade, že majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov zrušenej organizácie prevzala nástupnícka organizácia v priebehu kalendárneho roku (účtovného obdobia), stĺpec „Bezprostredne
predchádzajúce obdobie“ bude vo výkaze ziskov a strát nástupníckej organizácie obsahovať iba pôvodné údaje nástupníckej organizácie bez zostatkov účtov zrušenej organizácie.
3. Postup pri spracovaní a predkladaní finančných výkazov pri zániku rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
V prípade zániku štátnej rozpočtovej organizácie v priebehu roka zostaví zanikajúca rozpočtová
organizácia v zmysle Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16536/2004-31
z 29. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy „Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných
ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu“ Fin RO 1-04 kumulatívne od začiatku roka do termínu
zániku a predloží ho rozpočtovej kapitole v lehote ustanovenej pre predkladanie výkazov pre ten
štvrťrok, v rámci ktorého k zániku došlo.
Údaje výkazu Fin RO 1-04 zostavené k termínu zániku štátnej rozpočtovej organizácie budú súčasťou sumárneho výkazu za rozpočtovú kapitolu aj v ďalších termínoch ustanovených na predkladanie
výkazov, vrátane 31.12. daného rozpočtového roka.
V prípade zániku štátnej príspevkovej organizácie v priebehu roka zostaví zanikajúca príspevková
organizácia v zmysle Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16536/2004-31
z 29. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy „Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných
ukazovateľov príspevkových organizácií a štátnych fondov“ Fin PO 3-04 kumulatívne od začiatku
roka do termínu zániku a predloží ho rozpočtovej kapitole v lehote ustanovenej pre predkladanie výkazov pre ten štvrťrok, v rámci ktorého k zániku došlo.
Údaje výkazu Fin PO 3-04 zostavené k termínu zániku príspevkovej organizácie budú súčasťou sumárneho výkazu za rozpočtovú kapitolu aj v ďalších termínoch ustanovených na predkladanie výkazov, vrátane 31. 12. daného rozpočtového roka.
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4. Postup pri zrušení rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie z hľadiska zabezpečenia platobného styku prostredníctvom Štátnej pokladnice
4.1. Vymedzenie pojmov
Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie sú v súlade s § 2 ods. 2 zákona
č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
klientom Štátnej pokladnice (ďalej len „klient ŠP“).
Používateľ je zamestnanec klienta ŠP, ktorého štatutárny zástupca klienta poveril na prácu s informačným systémom Štátnej pokladnice (ďalej len „IS ŠP“), čo klient deklaruje formou úradne overenej
písomnej žiadosti na predpísanom formulári.
4.2. Postup klienta a používateľov IS ŠP pri zániku klienta ŠP
K zániku klienta ŠP môže dôjsť v nasledujúcich prípadoch:
a) rozhodnutím o zmene spôsobu financovania klienta (zdôrazňujeme, že v tomto prípade síce dochádza z hľadiska realizácie platobného styku k zániku klienta ŠP, ale v súlade s vyššie uvedeným
z hľadiska legislatívnej úpravy zákona o rozpočtových pravidlách nemá zmena spôsobu financovania organizácie právne následky zrušenia organizácie),
b) zlúčením alebo splynutím klienta s inou organizáciou, rozdelením klienta,
c) rozhodnutím o zániku klienta zrušením bez právneho nástupcu.
Rozhodnutie o zlúčení alebo splynutí, rozdelení, zmene spôsobu financovania organizácie a zrušení organizácie (klienta ŠP) bez právneho nástupcu oznamuje klient ŠP písomne do 10 pracovných dní
po obdržaní právoplatného rozhodnutia o zmene.
Rozhodnutie o týchto zmenách u klienta ŠP klient deklaruje formou úradne overených fotokópií právoplatných rozhodnutí vo forme dodatku k zriaďovacej listine, rozhodnutím zriaďovateľa o zrušení organizácie, osobitným zákonom o zániku organizácie, výpisom z obchodného registra.
V súvislosti s uvedenými zmenami v organizácii klient vyplní potrebné žiadosti pre ŠP, ktoré nájde
na internetovej stránke www.pokladnica.sk v rubrike „Servis pre klientov“ a v podrubrike „Formuláre“.
4.2.1. Zánik klienta ŠP zmenou spôsobu financovania klienta
Organizácia, v ktorej zriaďovateľ rozhodnutím zmení spôsob financovania, je v IS ŠP založená
ako nový klient ŠP s novou právnou formou. Zmenou právnej formy klienta dochádza súčasne k zmene
jednotlivých typov účtov klienta, preto klient požiada aj o zriadenie nových účtov určených pre nový
druh právnej formy klienta. Klient je oprávnený požiadať o zriadenie nových účtov len v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a ŠP zriaďuje účty klienta len v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách. Klient predloží ŠP spolu s právoplatným rozhodnutím o zmene právnej formy novú „Žiadosť o založenie klienta v informačnom systéme Štátnej pokladnice“, podpísanú štatutárnym zástupcom organizácie, podpis ktorého nechá úradne overiť a zároveň určí používateľov, ktorí budú pracovať v IS ŠP v organizácii s novou právnou formou, preto ŠP predloží nové žiadosti používateľov „Žiadosť o založenie používateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice pre klienta A“. Na týchto žiadostiach pre používateľov bude už klient uvedený so zmenenou právnou formou.
Klient zároveň písomne oznámi ŠP nasledujúce termíny:
a) termín vysporiadania účtov pôvodnej organizácie s pôvodnou právnou formou,
b) termín zrušenia týchto účtov,
c) termín vyradenia používateľov v IS ŠP,
d) termín zrušenia pôvodnej organizácie s pôvodnou právnou formou v IS ŠP.
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Klient písomne určí používateľov, ktorí budú zodpovední za vysporiadanie účtov a zostavenie účtovných výkazov za organizáciu s pôvodnou právnou formou, t. j. budú im ponechané pôvodné prístupy do IS ŠP. Prostredníctvom formuláru „Žiadosť o vyradenie používateľa z informačného systému
Štátnej pokladnice“ (osobitne pre každého používateľa) oznámi mená používateľov, ktorí budú
z IS ŠP vyradení, t. j. neprechádzajú pracovať do organizácie s novou právnou formou.
4.2.2. Zánik organizácie zlúčením
Nástupnícka organizácia predloží ŠP úradne overenú fotokópiu rozhodnutia zriaďovateľa o zlúčení organizácií do jedného právneho subjektu. Nástupnícka organizácia naďalej ostáva klientom
ŠP, avšak v prípade potrebných zmien vyvolaných zlúčením organizácií najmä v nadväznosti na účty
vedené v ŠP a na zmeny používateľov ŠP postupuje takto:
a) písomnou formou určí termíny vysporiadania účtov zaniknutej organizácie,
b) presne definuje prevodový mostík na prevod zostatkov z účtov zaniknutej organizácie na účty nástupníckej organizácie,
c) určí termín zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky zaniknutej organizácie v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a s opatrením MF SR č. 1407/2003-92
v znení neskorších predpisov,
d) určí používateľov zaniknutej organizácie, ktorí zabezpečia vykonanie účtovnej závierky a zostavenia účtovných výkazov zaniknutej organizácie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a s opatrením MF SR č. 1407/2003-92 v znení neskorších
predpisov,
e) určí termín zrušenia zaniknutej organizácie v IS ŠP,
f) na predpísanom formulári „Žiadosť o vyradenie používateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice“ požiada o termín vyradenia používateľov zaniknutej organizácie z IS ŠP.
4.2.3. Zánik organizácie splynutím
Nová organizácia predloží ŠP overenú fotokópiu rozhodnutia zriaďovateľa o zrušení pôvodných organizácií (osobitnými dodatkami k ich zriaďovacím listinám, kde zriaďovateľ k určitému termínu ruší tieto
pôvodné organizácie). Nová organizácia pri registrácii v IS ŠP predloží tieto písomné dokumenty:
a) úradne overenú fotokópiu rozhodnutia zriaďovateľa a Zriaďovaciu listinu o vzniku novej organizácie, prípadne fotokópiu príslušného zákona ak organizácia bola zriadená zákonom.
b) „Žiadosť o založenie klienta v informačnom systéme Štátnej pokladnice“ (ďalej len „žiadosť“)
podpísanú štatutárnym zástupcom organizácie, podpis ktorého nechá úradne overiť,
c) súčasne so žiadosťou predloží úradne overenú fotokópiu menovacieho dekrétu štatutárneho zástupcu organizácie a fotokópiu potvrdenia o pridelení IČO.
Nástupnícka organizácia zároveň určí mená používateľov v zaniknutých organizáciách, ktorí
budú zodpovední: za vysporiadanie účtov zaniknutých organizácií, za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky a za zostavenie účtovných výkazov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a s opatrením MF SR č. 1407/2003-92 v znení neskorších predpisov. Nástupnícka organizácia taktiež určí používateľov zaniknutých organizácií, ktorí budú z IS ŠP vyradení, a to formou predloženia žiadosti „Žiadosť o vyradenie používateľa v informačnom systéme
ŠP“. V prípade, že niektorí z používateľov IS ŠP prechádzajú pracovať do nástupníckej organizácie,
u týchto používateľov zruší ich používateľské práva k zaniknutej organizácii formou vyplnenia formulára „Žiadosť o vyradenie používateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice“ a zároveň vyplní
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pre používateľov formuláre „Žiadosť o založenie používateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice pre klienta A“, kde bude uvedený klient nová nástupnícka organizácia.
4.2.4. Zánik organizácie rozdelením
Pôvodná organizácia postupuje pri jej rozdelení takto:
a) rozdelenie organizácie písomne oznámi ŠP v termíne najneskôr do 10 pracovných dní od obdržania právoplatného rozhodnutia o rozdelení organizácie,
b) ďalšie postupy ohľadom účtov vedených v ŠP ako aj prístupov používateľov do IS ŠP sú rovnaké
ako pri zániku organizácie zlúčením alebo splynutím, ktoré sú uvedené vyššie.
4.2.5. Zánik organizácie zrušením bez právneho nástupcu
Klient ŠP bezodkladne písomne oznámi ŠP zánik organizácie a zároveň predloží úradne overenú
fotokópiu rozhodnutia o zrušení organizácie zriaďovateľom, resp. uvedie osobitný zákon, ktorým
bola organizácia zrušená a zároveň požiada o zrušenie účtov vedených v ŠP. Taktiež požiada o vyradenie používateľov IS ŠP, a to formou žiadosti „Žiadosť o vyradenie používateľa z informačného systému Štátnej pokladnice“ (pre každého používateľa osobitne), kde ako dôvod vyradenia označí „vyradenie organizácie z registra klientov ŠP“.
4.3. Vysporiadanie účtov klienta
Na základe dokladu o zmene právnej formy, zlúčení alebo splynutí a rozdelení, resp. zrušení organizácie a oznámení prevodového mostíka na prevod zostatkov z účtov zaniknutej organizácie na účty
nástupníckej organizácie Štátna pokladnica:
a) mimorozpočtové účty zruší s následným prevodom zostatkov na zadefinované účty nástupníckej
organizácie;
b) na rozpočtových účtoch zabezpečí, aby sa nemenil zostatok týchto účtov k určenému dňu až do
konca kalendárneho roka nasledovne:
– na príjmových účtoch zakáže debetné operácie a na základe požiadavky klienta, zadá na
kreditné operácie automatické prevody došlých platieb s prevodom na zadefinované príjmové
účty nástupníckej organizácie;
– na výdavkovom účte zakáže debetné operácie a na operácie kreditného charakteru (napr.
preplatky a pod.) zadá automatické prevody na zadefinovaný príjmový účet nástupníckej organizácie podľa požiadavky klienta.
Výpisy zo zrušených mimorozpočtových účtov budú k dispozícií po dobu troch mesiacov od zrušenia účtov. Vo výnimočných prípadoch možno na požiadanie klienta vybrané výpisy staršie ako tri mesiace dogenerovať.
Výpisy z rozpočtových účtov budú prístupné do konca kalendárneho roka. Prístup k týmto výpisom
budú mať zamestnanci nástupníckej organizácie určení štatutárnym zástupcom organizácie v Zozname osôb splnomocnených disponovať peňažnými prostriedkami na účte zanikajúcej organizácie.
Uvedený zoznam musí byť vyhotovený osobitne ku každému účtu, ku ktorému bude chcieť mať nástupnícka organizácia prístup. Podpis štatutárneho zástupcu musí byť úradne overený.
Hotovostné účty vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. ŠP zruší po vysporiadaní príslušných poplatkov.
4.4. Výkazníctvo zrušených klientov z hľadiska realizácie v IS ŠP
Zriaďovateľ nahlási e-mailom alebo listom oddeleniu Bilancie a výkazníctvo Štátnej pokladnice pripravovanú zmenu najneskôr mesiac pred termínom na nahratie údajov do IS ŠP v tomto rozsahu:
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a) typ a dátum platnosti pripravovanej zmeny (vznik novej organizácie, zmena právnej formy organizácie, zlúčenie organizácie s inou, zrušenie organizácie),
b) RVUID klienta (klientov), ktorých sa zmena týka,
c) identifikačné číslo organizácie (organizácií), ktorých sa zmena týka,
d) právnu formu organizácie (organizácií),
e) názov organizácie (organizácií),
f) adresu organizácie (organizácií) - ulica, číslo, PSČ, mesto/obec,
g) hierarchiu zaradenia organizácie (organizácií) do stromu (ak má kapitola alebo zriaďovateľ viac
úrovňovú hierarchiu).
4.4.1. Nahratie údajov účtovných a finančných výkazov do IS ŠP ak k zmene dochádza od
prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka
Pôvodná organizácia urobí riadnu účtovnú závierku a nahrá údaje všetkých účtovných a finančných výkazov za 4. štvrťrok príslušného roka štandardným spôsobom do IS ŠP likvidátorom alebo nástupníckou organizáciou alebo zriaďovateľom.
4.4.2. Nahratie údajov účtovných a finančných výkazov do IS ŠP ak k zmene dochádza
v priebehu rozpočtového roka
Pôvodná organizácia urobí mimoriadnu účtovnú závierku a nahrá údaje všetkých účtovných a finančných výkazov za príslušný štvrťrok do IS ŠP štandardným spôsobom likvidátorom alebo nástupníckou organizáciou alebo zriaďovateľom. Ten súčasne zabezpečí nahrávanie finančného výkazu
o plnení rozpočtu a vybraných finančných ukazovateľov do IS ŠP za všetky zostávajúce štvrťroky do
konca roka. Majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov zrušenej alebo zlúčenej organizácie alebo organizácie, ktorá zmenila právnu formu, vykazuje vo svojej Súvahe nástupnícka organizácia alebo zriaďovateľ.
Oddelenie Bilancie a výkazníctvo Štátnej pokladnice vyžiada od Štatistického úradu Slovenskej republiky potrebné údaje v dohodnutej štruktúre na doplnenie údajov novo vzniknutej organizácie alebo organizácie, ktorej sa zmenila právna forma do kmeňových údajov (číselníkov) ZC_Klient a ZC_ORGANZ.
Oddelenie Bilancie a výkazníctvo Štátnej pokladnice zabezpečí potrebnú aktualizáciu kmeňových
údajov (číselníkov), úpravu hierarchickej štruktúry stromu príslušnej kapitoly alebo zriaďovateľa (napr.
VÚC) a nastaví v systéme, ktoré typy účtovných a finančných výkazov majú byť za nového klienta (organizáciu) nahrávané.
Ing. František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
Ing. Katarína Kaszasová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva
RNDr. Dušan Jurčák, v. r.
riaditeľ Štátnej pokladnice
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Dodatok č. 1
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 20041)
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Referent: Ing. Daneková, tel.: 02/59 58 24 44
Ing. Pavlovská, tel.: 02/59 58 24 44

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre jednotné uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie1) vydáva na jej používanie toto doplňujúce usmernenie:
V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
– v kategórii 150 Poistné sa na konci vysvetlivky dopĺňajú slová:
„a ďalšie subjekty podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“;
– v kategórii 230 Kapitálové príjmy sa na konci vysvetlivky dopĺňa veta, ktorá znie:
„Ďalej aj príjem z predaja drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, o ktorom sa organizácia rozhodla účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku, ktorý sa obstaráva z kapitálových výdavkov.“;
– v kategórii 290 Iné nedaňové príjmy sa pred názov „Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky“ vkladá číslo položky „ 291“;
– v podpoložke 292027 Iné sa na konci vysvetlivky vkladá veta, ktorá znie:
„Ďalej sem patrí aj príjem prepadnutej zábezpeky a príjem do sociálneho fondu.“;
– v podpoložke 312003 Zo zdravotných poisťovní sa vkladá vysvetlivka, ktorá znie:
„Napr. príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“.
V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
– v položke 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad posledná veta vysvetlivky
správne znie:
„U policajtov a colníkov tento plat obsahuje i prídavok za výsluhu rokov.“;
– v podpoložke 628002 Na starobné poistenie sa vkladá vysvetlivka, ktorá znie:
„Na tejto podpoložke sa do vytvorenia samostatnej podpoložky triedi aj poistné na výsluhový príspevok (podľa § 97 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)“;
– v podpoložke 633002 Výpočtová technika sa na konci vysvetlivky vkladá veta, ktorá znie:
„Z hľadiska zatriedenia výdavkov pre potreby ekonomickej klasifikácie je pojem „ počítač “ uvedený vo vysvetlivke k hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky.“;
1)

Finančný spravodajca 14/2004.
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– v podpoložke 637004 Všeobecné služby sa slová „služby organizátorovi verejného trhu cenných papierov a Stredisku cenných papierov (za služby Stredisku cenných papierov, prevod cenných papierov, za vedenie účtu Stredisku cenných papierov)“ nahradia slovami, ktoré znejú:
„služby pri obchodovaní s cennými papiermi prostredníctvom člena centrálneho depozitára (Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky)“;
– v podpoložke 637010 Na úlohy výskumu a vývoja prvá veta vysvetlivky znie:
„Výdavky štátneho rozpočtu na riešenie úloh výskumu a vývoja podľa zákona č. 172/2005 Z. z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“;
– v podpoložke 637012 Poplatky a odvody sa z vysvetlivky vypúšťa text „patrí sem aj príspevok
na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“;
– v podpoložke 637026 Odmeny a príspevky sa text vysvetlivky „za vynálezy, zlepšovacie návrhy podľa predpisov o autorskom práve“ nahrádza textom „odmeny podľa autorského zákona“;
– v podpoložke 641012 Ostatným subjektom verejnej správy sa vkladá vysvetlivka, ktorá znie:
„Napr. príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“;
– v podpoložke 642015 Na nemocenské dávky sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
„Na tejto podpoložke sa triedia aj výdavky, ktoré zamestnávatelia v zmysle zákona č. 328/2002
Z. z. vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti.“;
– v podpoložke 642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch sa na začiatku vysvetlivky vkladá slovo: „Napr.“;
– v hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky vo vysvetlivke na strane 1032 (Finančný spravodajca č. 14/2004) sa slová „organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom nehmotnom
majetku v súlade s platnými postupmi účtovania“ nahrádzajú slovami: „organizácia sa rozhodla
účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku v súlade
s platnými postupmi účtovania.“.
Na konci vysvetlivky k hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky sa vkladá text, ktorý znie:
„Vysvetlenie pojmov k výpočtovej technike.
Pri obstarávaní výpočtovej techniky sa pre potreby ekonomickej klasifikácie pod pojmom počítač
rozumie monitor, hardvér, klávesnica a myš (ďalej len „počítač“).
Pod pojmom príslušenstvo k počítaču v zmysle § 121 Občianskeho zákonníka sa rozumejú veci,
ktoré patria vlastníkovi veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale využívali. Príslušenstvom k počítaču je všetko, čo sa priradí k hlavnej veci – počítaču súčasne alebo dodatočne, tvorí
s hlavnou vecou jeden celok a je súčasťou jeho ocenenia (napr. tlačiareň, podávač k tlačiarni, modem, skener k počítaču). Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok,
ide o samostatné hnuteľné veci a kritérium pre zatriedenie výdavkov je obstarávacia cena.
Ak sa obstaráva počítač z kapitálových výdavkov, potom aj príslušenstvo k počítaču obstarané súčasne alebo dodatočne sa financuje z kapitálových výdavkov. Takto obstarávané príslušenstvo sa považuje za technické zhodnotenie počítača.
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Ak sa obstaráva počítač z bežných výdavkov, potom aj príslušenstvo k počítaču obstarané súčasne
alebo dodatočne sa financuje z bežných výdavkov.
Ak sa na základe rozhodnutia účtovnej jednotky uhrádza z kapitálových výdavkov aj drobný hmotný majetok (napr. počítač), ktorého obstarávacia cena je nižšia alebo sa rovná 30 000 Sk a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, potom aj príslušenstvo k takémuto majetku sa obstaráva z kapitálových
výdavkov.
Nákup sieťovej tlačiarne do 30 000 Sk, ktorá bude slúžiť k počítaču obstaranému z kapitálových
výdavkov jednému užívateľovi, sa hradí z kapitálových výdavkov. V prípade, že uvedenú sieťovú tlačiareň bude používať viac užívateľov, alebo nebude priradená ku konkrétnemu počítaču, takýto výdavok sa uhrádza z bežných výdavkov.
Ak je softvér zakúpený spoločne s počítačom, t. j. je súčasťou dodávky počítača – je aj súčasťou jeho ocenenia, pre potreby zatriedenia výdavkov je rozhodujúce, či spoločná cena (spolu cena
počítača a cena softvéru) spĺňa kritériá podľa osobitného zákona pre obstaranie dlhodobého hmotného majetku.“.
V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE
– v položke 456 Iné príjmové finančné operácie sa vkladá text vysvetlivky, ktorý znie:
„Napr. z termínovaného vkladu, vrátenie prostriedkov z termínovaného vkladu.“;
– v položke 819 Ostatné výdavkové finančné operácie sa vkladá text vysvetlivky, ktorý znie:
„Napr. vloženie prostriedkov na termínovaný vklad.“ .
Otázky a odpovede uverejnené vo Finančných spravodajcoch stratili platnosť k 1. 1. 2005
zrušením Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 16. apríla 2003
č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Ing. František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Číslo spisu: 3125/2005-RU13
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/726 82 05

V Košiciach 8. 11. 2005

Cenový výmer č. 4/2005
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: FERAMA,
spol. s r. o., P. O. Hviezdoslavova 136/78, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 575 305

Klasifikácia produkcie: 90.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane
následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej
zeminy
1. Výkop hrobu pre zemný hrob s jedným úložným miestom

1 600 Sk

2. Výkop hrobu pre zemný hrob s dvoma úložnými miestami

1 900 Sk

3. Výkop hrobu pre podzemnú betónovú hrobku s jedným úložným miestom

1 150 Sk

4. Výkop hrobu pre podzemnú betónovú hrobku s dvoma úložnými miestami

2 100 Sk

Klasifikácia produkcie: 90.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
1. Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý započatý deň
Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

RNDr. Rudolf Bauer, v. r.
predseda

155 Sk
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Číslo spisu: 3184/2005-RU13
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/726 82 05

V Košiciach 24. 11. 2005

Cenový výmer č. 5/2005
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: Jaroslav Putko, Záhradná 52, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 33 066 761
Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane
následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej
zeminy
1 500 Sk

1. Výkop hrobu s jedným úložným miestom – letné obdobie

1 800 Sk

– zimné obdobie

1 700 Sk

2. Výkop hrobu s dvoma úložnými miestami – letné obdobie

2 000 Sk

– zimné obdobie

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do
zákonnej lehoty pochovania
1. Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý započatý deň

220 Sk

Uvedené maximálne ceny sú konečné. Jaroslav Putko nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
RNDr. Rudolf Bauer, v. r.
predseda

Číslo spisu: 3178/2005-RU13
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/726 82 05

V Košiciach 28. 11. 2005

Cenový výmer č. 6/2005
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:
Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 00 331 465
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Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane
následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej
zeminy
1. Výkop hrobu pre zemný hrob s jedným úložným miestom

1 500 Sk

2. Výkop hrobu pre zemný hrob s dvoma úložnými miestami

1 800 Sk
550 Sk

3. Výkop hrobu pre zemný hrob pre dieťa

Klasifikácia produkcie: 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej
lehoty pochovania
1. Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý započatý deň

200 Sk

Uvedené maximálne ceny sú konečné. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
RNDr. Rudolf Bauer, v. r.
predseda

Číslo spisu: 3139/2005-RU13
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/726 82 05

V Košiciach 28. 11. 2005

Cenový výmer č. 7/2005
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:
Blažej Szürös Pohrebná služba, Horešská 67, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33 150 702
Klasifikácia produkcie: 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane
následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej
zeminy
1. Výkop hrobu pre zemný hrob s jedným úložným miestom

1 500 Sk

2. Výkop hrobu pre betónovú hrobku s jedným úložným miestom

1 500 Sk

3. Výkop hrobu pre betónovú hrobku s dvoma úložnými miestami

1 700 Sk

Uvedené maximálne ceny sú konečné. Podnikateľský subjekt nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
RNDr. Rudolf Bauer, v. r.
predseda
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