Ministerstvo financií SR
Sekcia rozpočtovej politiky
Odbor rozpočtovej regulácie
Pomôcka
pre vykazovanie výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v jednotnej metodike platnej
pre Európsku úniu
Nadväzne na požiadavku Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK 8
o metodické usmernenie k vykazovaniu výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov (ďalej len
„VÚC“) v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ďalej len „metodika ESA 2010“/*), Ministerstvo financií
SR vypracovalo nasledovnú pomôcku:
1. Pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce a VÚC alebo prebytku rozpočtu obce a VÚC v príslušnom
rozpočtovom roku v metodike ESA 2010 sa do rozpočtov obcí a VÚC zahŕňajú:
a) do príjmov – položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 100 – daňové príjmy, 200 –
nedaňové príjmy a 300 – granty a transfery,
b) do výdavkov – položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 600 – bežné výdavky, 700 kapitálové výdavky.
c) schodok (-) rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami podľa písm. a) a výdavkami podľa písm. b).
Prebytok (+) rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami podľa písm. a) a výdavkami podľa písm.
b).**)
2. Pre vykázanie výsledku hospodárenia obcí a VÚC v metodike ESA 2010 sa ku schodku rozpočtu alebo
prebytku rozpočtu podľa bodu 1. písm. c) ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to
zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie
úrokov. Vybrané položky súvahy vstupujúce do výpočtu záväzkov a do výpočtu pohľadávok pre tieto
účely sú uvedené v prílohe č. 1. Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov
vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účtovného obdobia a netto
stavom bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
a) Nárast záväzkov vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy
nárastu záväzkov ku schodku rozpočtu podľa bodu 1. písm. c) sa schodok zvyšuje a pri započítaní
sumy nárastu záväzkov ku prebytku rozpočtu obce a VÚC sa prebytok znižuje. Pokles záväzkov
vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy poklesu záväzkov
ku schodku rozpočtu podľa bodu 1. písm. c) sa schodok znižuje a pri započítaní sumy poklesu
záväzkov ku prebytku rozpočtu obce a VÚC sa prebytok zvyšuje.
b) Nárast pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní
sumy nárastu pohľadávok ku schodku rozpočtu podľa bodu 1. písm. c) sa schodok znižuje a pri
započítaní sumy nárastu pohľadávok ku prebytku rozpočtu obce a VÚC sa prebytok zvyšuje. Pokles
pohľadávok vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy
poklesu pohľadávok ku schodku rozpočtu podľa bodu 1. písm. c) sa schodok zvyšuje a pri započítaní
sumy poklesu pohľadávok k prebytku rozpočtu obce a VÚC sa prebytok znižuje.
c) Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov je rozdiel medzi akruálnym výnosom daní
a úrokov a hotovostnou platbou v danom účtovnom období (rozpočtovom roku).
________________________
*) Prechodom z metodiky ESA 95 na novú metodiku ESA 2010 sa pomôcka obsahovo nezmenila.

**) Do výpočtu schodku a prebytku v metodike ESA 2010 nevstupujú príjmové finančné operácie (položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 400 a 500)
finančné operácie (položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 800).

a výdavkové

Akruál – výnos daní a splátky úrokov vzťahujúcich sa k príslušnému roku, t.j. napr. platba dane
z motorových vozidiel uskutočnená v januári nasledujúceho roka ako vyrovnanie daňovej
povinnosti za predchádzajúci rok sa vyčísľuje v príjmoch predchádzajúceho roka.
Hotovostná platba (cash) – výnos daní a splátky úrokov v príslušnom rozpočtovom roku, t.j. realizované
platby od 1. januára príslušného rozpočtového roka do 31.12. príslušného rozpočtového roka.
3. Výsledok hospodárenia obcí alebo VÚC v metodike ESA 2010 je súčet schodku alebo prebytku
zistených podľa bodu 1. písm. c) a položiek časového rozlíšenia zistených podľa bodu 2.

Prílohy: 1. Vybrané položky súvahy vstupujúce do výpočtu záväzkov a pohľadávok
2. Vzor výpočtu výsledku hospodárenia
3. Akrualizácia hotovostného výnosu dane z motorových vozidiel
4. Kalkulačka ESA 2010
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