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Výnos
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. mája 2010
č. MF/10054/2010-32,

ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov
v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod-
ľa § 12 ods. 8 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Tento výnos upravuje denný limit zos-
tatku finančných prostriedkov v hotovosti pre
klientov Štátnej pokladnice (ďalej len „klient“)
uvedených v § 2a ods. 1 písm. a) až l) zákona,
s výnimkou klienta, ktorým je Slovenská informač-
ná služba.

(2) Denným limitom zostatku finančných
prostriedkov v hotovosti sa na účely tohto výnosu
rozumie stav finančných prostriedkov v hotovosti
na konci dňa v pokladnici klienta.

§ 2

(1) Denný limit zostatku finančných prostried-
kov v hotovosti sa ustanovuje takto:

a) 300 000 eur a finančné prostriedky v cudzej
mene v sume zodpovedajúcej hodnote
70 000 eur prepočítané podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného Eu-
rópskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska1) platného v tento deň (ďa-
lej len „referenčný kurz“) pre klienta, ktorým je
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

b) 100 000 eur a finančné prostriedky v cudzej
mene v sume zodpovedajúcej hodnote

10 000 eur prepočítané podľa referenčného
kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,

3. Sociálna poisťovňa,

c) 20 000 eur a finančné prostriedky v cudzej
mene v sume zodpovedajúcej hodnote
2 000 eur prepočítané podľa referenčného
kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky,

2. Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Brati-
slava,

4. Slovenská správa ciest,

5. Železničná polícia,

6. zdravotné poisťovne2), s výnimkou Vše-
obecnej zdravotnej poisťovne, a. s.,

7. krajské riaditeľstvá Policajného zboru,

d) 10 000 eur a finančné prostriedky v cudzej
mene v sume zodpovedajúcej hodnote
2 000 eur prepočítané podľa referenčného
kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Slovenský pozemkový fond,

2. Kancelária Národnej rady Slovenskej re-
publiky,

3. Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
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1) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ
C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zá-
kona č. 659/2007 Z. z.

2) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



4. Ministerstvo hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky,

5. Slovenské národné múzeum,

6. krajské riaditeľstvá Hasičského a zá-
chranného zboru,

7. ústavy na výkon väzby,

8. ústavy na výkon trestu odňatia slobody,

e) 8 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene
v sume zodpovedajúcej hodnote 2 000 eur
prepočítané podľa referenčného kurzu pre
každého z týchto klientov:

1. Ministerstvo zahraničných vecí Sloven-
skej republiky,

2. Ministerstvo pôdohospodárstva, životné-
ho prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky,

3. Horská záchranná služba,

4. Záchranná a dopravná zdravotnícka
služba,

5. Slovenská národná akreditačná služba,

6. Štátna ochrana prírody Slovenskej re-
publiky,

7. Slovenské národné divadlo,

8. Národné lesnícke centrum,

9. Puncový úrad Slovenskej republiky,

10. verejné vysoké školy3),

f) 4 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene
v sume zodpovedajúcej hodnote 1 000 eur
prepočítané podľa referenčného kurzu pre
každého z týchto klientov:

1. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky,

2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej re-
publiky,

3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky,

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky,

5. Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu
Slovenskej republiky,

6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky,

7. Úrad vlády Slovenskej republiky,

8. Kancelária prezidenta Slovenskej repub-
liky,

9. Generálna prokuratúra Slovenskej re-
publiky,

10. Najvyšší súd Slovenskej republiky,

11. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej
republiky,

12. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej re-
publiky,

13. Národný bezpečnostný úrad,

14. Správa štátnych hmotných rezerv Slo-
venskej republiky,

15. Letecký úrad Slovenskej republiky,

16. Úrad pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou,

17. Tlačová agentúra Slovenskej republiky,

18. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky Družba,

19. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky Arco,

20. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky Bystrá,

21. Slovenská akadémia vied,

22. Akadémia ozbrojených síl generála Mi-
lana Rastislava Štefánika,

23. Vojenský historický ústav,

24. Vojenské športové centrum DUKLA Ban-
ská Bystrica,

25. Správa zariadení Úradu vlády Sloven-
skej republiky,

26. správy finančnej kontroly,

g) 2 500 eur a finančné prostriedky v cudzej mene
v sume zodpovedajúcej hodnote 200 eur
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3) § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 455/2004 Z. z.



prepočítané podľa referenčného kurzu pre
každého z týchto klientov:

1. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

3. Slovenská agentúra životného prostre-
dia,

4. Slovenská inšpekcia životného prostre-
dia,

5. Slovenský hydrometeorologický ústav,

6. Štátne lesy Tatranského národného par-
ku Tatranská Lomnica,

7. Akadémia Policajného zboru v Bratislave,

8. Stredná škola požiarnej ochrany Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky v Žiline,

9. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľ-
nohospodársky,

10. Národná transfúzna služba Slovenskej
republiky,

11. Divadlo Nová scéna,

12. Slovenská filharmónia,

13. Slovenská národná galéria,

14. Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcvi-
ku Ministerstva obrany Slovenskej republi-
ky Lešť,

15. Bytová agentúra rezortu ministerstva ob-
rany,

16. Vojenský folklórny súbor Jánošík,

17. Detská fakultná nemocnica Košice,

18. vyššie územné celky,

19. obvodné úrady v sídle kraja,

20. katastrálne úrady,

21. organizácie Slovenskej akadémie vied,

h) 1 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene
v sume zodpovedajúcej hodnote 200 eur
prepočítané podľa referenčného kurzu pre
každého z týchto klientov:

1. Fond národného majetku Slovenskej re-
publiky,

2. Štatistický úrad Slovenskej republiky,

3. Slovenská národná knižnica,

4. Štátny fond rozvoja bývania,

5. Štátna opera,

6. Štátne divadlo Košice,

7. Štátna filharmónia Košice,

8. Štátny komorný orchester,

9. Slovenský filmový ústav,

10. Slovenský ľudový umelecký kolektív,

11. Slovenské technické múzeum,

12. Slovenská agentúra pre cestovný ruch,

13. Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky,

14. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky Plesnivec,

15. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky Smrekovec,

16. Stredisko štátnej športovej reprezentácie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

17. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifi-
káciu a štátne overovanie kvality,

18. Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky,

19. Úrad jadrového dozoru Slovenskej re-
publiky,

20. obvodné úrady neuvedené v písmene g),

i) 500 eur a finančné prostriedky v cudzej mene
v sume zodpovedajúcej hodnote 200 eur
prepočítané podľa referenčného kurzu pre
každého z klientov neuvedených v písme-
nách a) až h).

(2) Denný limit zostatku finančných pro-
striedkov v hotovosti podľa odseku 1 sa zvyšuje
o sumu zodpovedajúcu sume

a) neprevzatých platov a miezd zamestnancov,

b) neprevzatých dôchodkových dávok a dávok
výsluhového zabezpečenia,

c) neprevzatých nemocenských dávok a dávok
nemocenského zabezpečenia,

d) neprevzatých úrazových dávok, dávok úra-
zového zabezpečenia, dávok garančného
poistenia a dávok v nezamestnanosti,
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e) neprevzatých finančných prostriedkov na ná-
kup pohonných hmôt,

f) neprevzatých finančných prostriedkov na
cestovné náhrady a sumu preplatkov z vyúč-
tovania preddavkov na cestovné,

g) prijatých príjmov do pokladnice v čase, v kto-
rom ich nebolo možné previesť na účet Štát-
nej pokladnice spôsobom uvedeným v § 12
ods. 4 zákona,

h) nevyplatených preplatkov poistného, ktoré sú
výsledkom ročného zúčtovania poistného
a ktoré sa vyplácajú poistencovi v hotovosti.

§ 3

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Sloven-
skej republiky zo 4. júna 2009 č. MF/12916/
2009-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku
peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov
Štátnej pokladnice (oznámenie č. 249/2009 Z. z.).

§ 4

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla
2010.

Ján Počiatek
minister financií
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Referent: Ing. Švecová, tel.: 02/59 58 21 41
odbor metodiky systému štátnej pokladnice
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Doplnok č. 1
k metodickému usmerneniu Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2009 č. MF/30335/2009-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia
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

Číslo: MF/16675/2010-311

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009
č. MF/30335/2009-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republi-
ky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vy-
medzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na úče-
ly hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov uverejnené vo Finanč-
nom spravodajcovi č. 15/2009 sa mení takto:

1. časť I. sa v plnom rozsahu nahrádza časťou I. podľa tohto doplnku:

I.

A. Postup pri predkladaní požadovaných údajov
do informačného systému Štátnej pokladnice

A.1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie
a štátne príspevkové organizácie (§ 2 ods. 1 písm. a) opatrenia)

A.1.1. Na úrovni klienta Štátnej pokladnice, ktorým je štátna rozpočtová organizácia vrátane ka-
pitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“) ako rozpočtovej organizácie a štátna príspevková or-
ganizácia sa požadované údaje vkladajú do informačného systému Štátnej pokladnice (ďalej len „in-
formačný systém pokladnice“) podľa príručky užívateľa MPD – Modul na prenos dát modulu Výkaz-
níctvo1). Jedno vyhotovenie finančných výkazov a účtovných výkazov (ďalej len „výkazy“) podpísané
štatutárnym orgánom štátnej rozpočtovej organizácie a štátnej príspevkovej organizácie sa predloží
zriaďovateľovi v ním určenom termíne.

A.1.2. Na úrovni správcu kapitoly sa skontroluje, či požadované údaje vložené rozpočtovými or-
ganizáciami a príspevkovými organizáciami v jej pôsobnosti súhlasia s výkazmi, ktoré tieto organizá-
cie predložili. Odsúhlasenie údajov sa potvrdí Štátnej pokladnici postupom podľa príručky užívateľa
Schvaľovanie správnosti údajov modulu Výkazníctvo. Súhrnné výkazy kapitoly vyhotovené správcom
v module Výkazníctvo a podpísané štatutárnym zástupcom kapitoly sa odovzdajú ministerstvu v urče-
ných termínoch.2) Na úrovni Štátnej pokladnice sa vyhotovia súhrnné výkazy za štátne rozpočtové or-
ganizácie a štátne príspevkové organizácie v Slovenskej republike do troch pracovných dní po potvr-
dení správnosti vložených údajov poslednou kapitolou.
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1) Príručky pre užívateľov informačného systému Štátnej pokladnice sú uložené na webovej stránke Štátnej pokladnice
www.pokladnica.sk v záložke Servis pre klientov, Výkazníctvo, Príručky.

2) § 3 opatrenia 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.



A.2. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú vyššie územné celky a nimi zriadené
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (§ 2 ods. 1 písm. b) opatrenia)

Na úrovni klienta Štátnej pokladnice, ktorým je vyšší územný celok sa požadované údaje za vlast-
né rozpočtové hospodárenie a za rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené vyš-
ším územným celkom vkladajú do informačného systému pokladnice podľa príručky užívateľa MPD –
Modul na prenos dát modulu Výkazníctvo1). Kontrola požadovaných údajov vložených za rozpočto-
vé organizácie a príspevkové organizácie zriadené vyšším územným celkom sa vykoná porovnaním
s výkazmi predloženými týmito organizáciami v jednom vyhotovení podpísanom štatutárnym orgá-
nom organizácie zriaďovateľovi v ním určenom termíne. Odsúhlasenie údajov sa potvrdí Štátnej pok-
ladnici postupom podľa príručky užívateľa Schvaľovanie správnosti údajov modulu Výkazníctvo1). Sú-
hrnné výkazy za vyšší územný celok a ním zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizá-
cie vyhotovené úradom samosprávneho kraja v module Výkazníctvo a podpísané predsedom samo-
správneho kraja sa odovzdajú ministerstvu v určených termínoch2). Na úrovni Štátnej pokladnice sa
vyhotovia súhrnné výkazy za vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspev-
kové organizácie v Slovenskej republike do troch pracovných dní po potvrdení správnosti vložených
údajov posledným vyšším územným celkom.

A.3. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú verejné vysoké školy
(§ 2 ods. 1 písm. d) opatrenia)

A.3.1. Na úrovni klienta Štátnej pokladnice, ktorým je verejná vysoká škola sa požadované údaje
vkladajú do informačného systému pokladnice podľa príručky užívateľa MPD – Modul na prenos dát
modulu Výkazníctvo1). Súčasne sa výkazy podpísané štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy
predložia Ministerstvu školstva Slovenskej republiky v ním určenom termíne a počte vyhotovení.

A.3.2. Na úrovni Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa požadované údaje vložené jednot-
livými verejnými vysokými školami do informačného systému pokladnice odsúhlasia s výkazmi podpí-
sanými ich štatutárnym orgánom a skontrolujú sa transferové vzťahy k jednotlivým verejným vysokým
školám. Odsúhlasenie údajov podľa príručky užívateľa Schvaľovanie správnosti údajov modulu Vý-
kazníctvo1) sa potvrdí Štátnej pokladnici. Následne sa na úrovni Ministerstva školstva Slovenskej re-
publiky vyhotovia súhrnné výkazy za verejné vysoké školy v Slovenskej republike a odovzdajú sa mi-
nisterstvu v určených termínoch2).

A.4. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne
(§ 2 ods. 1 písm. e) opatrenia)

A.4.1. Na úrovni klienta Štátnej pokladnice, ktorým je zdravotná poisťovňa sa požadované údaje
vkladajú do informačného systému pokladnice podľa príručky užívateľa MPD – Modul na prenos dát
modulu Výkazníctvo1). Štátnou pokladnicou vyhotovené výkazy sa zašlú jednotlivým zdravotným pois-
ťovniam na odsúhlasenie. Po skontrolovaní vložených údajov sa Štátnej pokladnici potvrdí ich správ-
nosť podľa príručky užívateľa Schvaľovanie správnosti údajov modulu Výkazníctvo1) a súčasne sa vý-
kazy podpísané štatutárnym orgánom zdravotnej poisťovne predložia Ministerstvu zdravotníctva Slo-
venskej republiky v ním určenom termíne a počte vyhotovení.

A.4.2. Na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa požadované údaje vložené
jednotlivými zdravotnými poisťovňami odsúhlasia s výkazmi podpísanými ich štatutárnym orgánom.
Štátnou pokladnicou vyhotovené súhrnné výkazy za zdravotné poisťovne v Slovenskej republike sa
odovzdajú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a ministerstvu v určených termínoch2).
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A.5. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 1 písm. g), ktoré sú klientmi
Štátnej pokladnice

Na úrovni klienta Štátnej pokladnice, ktorým je štátny fond, Fond národného majetku Slovenskej
republiky, Slovenský pozemkový fond, Sociálna poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou, Slovenská konsolidačná, a. s., Tlačová agentúra Slovenskej republiky, RTVS, s. r. o. a Úrad pre
dohľad nad výkonom auditu sa požadované údaje vkladajú do informačného systému pokladnice
podľa príručky užívateľa MPD – Modul na prenos dát modulu Výkazníctvo1). Štátnou pokladnicou vy-
hotovené výkazy sa zašlú jednotlivým klientom na odsúhlasenie. Po skontrolovaní vložených údajov
sa Štátnej pokladnici potvrdí ich správnosť podľa príručky užívateľa Schvaľovanie správnosti údajov
modulu Výkazníctvo1). Štátnou pokladnicou vyhotovené výkazy subjektu verejnej správy podľa prvej
vety podpísané jeho štatutárnym orgánom sa odovzdajú ministerstvu v určených termínoch2).

A.6. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 1 písm. g), ktoré nie sú klientmi
Štátnej pokladnice

Za Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Slovenský rozhlas, Slo-
venskú televíziu, Audiovizuálny fond a prípadne ďalšie subjekty verejnej správy, ktoré nie sú klientmi
Štátnej pokladnice sa požadované údaje predkladajú Štátnej pokladnici elektronicky na adresu
meno.priezvisko@pokladnica.sk, kde „meno.priezvisko“ je meno a priezvisko zodpovedného pracov-
níka Štátnej pokladnice. Na úrovni Štátnej pokladnice sa údaje vkladajú do informačného systému
pokladnice. Štátnou pokladnicou vyhotovené výkazy sa zašlú subjektom verejnej správy uvedeným
v prvej vete na odsúhlasenie. Po odsúhlasení na úrovni Štátnej pokladnice podľa príručky užívateľa
Schvaľovanie správnosti údajov modulu Výkazníctvo1) sa výkazy podpísané štatutárnym orgánom prí-
slušného subjektu verejnej správy odovzdajú ministerstvu v určených termínoch2).

B. Spracovanie výkazov v informačnom systéme pokladnice

B.1. Štruktúra viet súborov požadovaných údajov odovzdávaných
do informačného systému pokladnice

Pre odovzdávanie požadovaných údajov je potrebné dodržať nasledovné pravidlá pre štruktúry
predkladaných súborov:

Súbory sú typu .csv (z angl. Comma separated value – hodnoty oddelené znakom, konkrétne bod-
kočiarkou (;)). To znamená, že nejde o súbory s pevnou dĺžkou vety a pevnou pozíciou polí. Platí však,
že hodnoty polí v jednotlivých záznamoch sú oddelené bodkočiarkou. Súbory typu .csv je možné pre-
zerať v prehliadači textových súborov (Notepad, WordPad), alebo v programe MS Excel (neodporú-
ča sa bez uloženia pôvodného súboru najmä vzhľadom na možnosť straty vedúcich núl a zaokrúhle-
nia centov).

Súbory sa odovzdávajú, načítajú a spracovávajú prostredníctvom Portálu Štátnej pokladnice pre
klientov v informačnom systéme pokladnice. Portál predstavuje prístup klienta do systému prostredníc-
tvom internetovej siete. Pri načítaní do informačného systému pokladnice súbory prechádzajú vstup-
nou kontrolou, ktorá je podmienkou možnosti ich uloženia v tomto systéme. Časť kontrolných mecha-
nizmov je popísaná v časti B.3. Splnením povinnosti nahrať požadované údaje sa rozumie dosiahnu-
tie statusu:

a) pri prvotných vstupných kontrolách:

Stav spracovania „Kontrolovanie“ Status text „Úspešne“ Status správa „Kontrola prvotnými
vstupnými kontrolami“

b) po uložení a spracovaní načítaného súboru:
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Stav spracovania „Spracovanie“ Status text „Úspešne“ Status správa „Všetky IDoc úspešne
spracované“

pre všetky odovzdávané súbory.

Vzory jednotlivých druhov súborov sú dostupné na internetovej stránke Štátnej pokladnice v časti
Servis pre klientov – Výkazníctvo – Predpisy – Predpisy 2010. V týchto súboroch prvých 20 riadkov
predstavuje konkrétny popis štruktúry súboru, samotná údajová časť sa začína na 21. riadku. Pre ná-
zornosť sú prvé riadky údajovej časti vyplnené fiktívnymi údajmi.

Názov súboru môže byť ľubovoľný, identifikácia súboru k jednotlivým typom údajov a generova-
nie systémového názvu prebieha interaktívne prostredníctvom Portálu v procese prenosu súboru od
klienta do systému Štátnej pokladnice.

Vo vzorových súboroch aj v načítavaných súboroch môže prvých 20 riadkov obsahovať ľubovoľ-
né textové údaje, napr. pôvodné vysvetlivky. Samotné údaje vkladané do informačného systému pok-
ladnice sa začínajú na 21. riadku.

Všetky údaje sa odovzdávajú v eurách na dve desatinné miesta. Desatinné miesta sa od-
deľujú čiarkou (,).

B.2. Obsah polí vety súboru pre jednotlivé typy výkazov

Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
FIN 1 – 04 pre štátne rozpočtové organizácie

Príjmy a Výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu, vyššieho územného celku, fondu so-
ciálneho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného
subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20100331 = 31. marec 2010)

Synteticky ucet pre štátne rozpočtové organizácie:
syntetický účet na 3 znaky podľa Rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizá-
cie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a odporuče-
ného analytického členenia v časti B.5., alebo číslo mimorozpočtového účtu podľa
prílohy č. 3 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010
až 2012 (FS 4/2009)

Funkc.klasifikacia funkčná klasifikácia podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z. bez bo-
diek v tvare SY1 až SY4 analytickej evidencie na 5 znakov doplnená sprava nulami

Ekon.klasifikacia ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie – opatrenie MF SR č. MF/010175/
2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov v tvare SY5 a SY6 analytic-
kej evidencie na 6 znakov doplnená sprava nulami

Progr.klasifikacia kód programu, podprogramu, projektu/prvku podľa FS 4/2004 metodický pokyn
č. 5238/2004 a dodatku č. 1 FS 3/2006 v tvare SY8 až SY10 analytickej evidencie
na 7 znakov doplnený sprava nulami

Zdroj SR/Zdroj VUC kód zdroja (FS 4/2009) – 1) v štátnom rozpočte v tvare SY7 na maximálne 4 znaky
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Pole Význam

Typ zdroja kód R pre rozpočtové údaje alebo M pre mimorozpočtové údaje

Schval.rozpocet hodnota schváleného rozpočtu

Rozpocet po zmenach hodnota rozpočtu po zmenách

Skutocnost k ... skutočnosť k vykazovanému dňu

Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
FIN 1 – 04 pre ostatné subjekty verejnej správy

Príjmy a Výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu, vyššieho územného celku, fondu so-
ciálneho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného
subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – Štátny environmentálny fond,
101 – Bratislavský samosprávny kraj,
300 – Sociálna poisťovňa,
401 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
110 – verejná vysoká škola,
600 – Fond národného majetku Slovenskej republiky,
900 – Slovenský pozemkový fond,
120 – ÚpDnZS, ÚPN, SNSLP, Slovenská konsolidačná, a. s., SRo, STV, TASR,

RTVS, s. r. o., ÚDVA, Audiovizuálny fond

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20100331 = 31. marec 2010)

Synteticky ucet pre ostatné subjekty verejnej správy:
znaky:
PRI – pre všetky príjmové podpoložky ekonomickej klasifikácie,
VYD – pre všetky výdavkové podpoložky ekonomickej klasifikácie

Funkc.klasifikacia funkčná klasifikácia podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z. bez bo-
diek v tvare SY1 až SY4 analytickej evidencie na 5 znakov doplnená sprava nulami

Ekon.klasifikacia ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie – opatrenie MF SR č. MF/010175/
2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov v tvare SY5 a SY6 analy-
tickej evidencie na 6 znakov doplnená sprava nulami

Progr.klasifikacia kód programu, podprogramu, projektu/prvku podľa FS 4/2004 metodický pokyn
č. 5238/2004 a dodatku č. 1 FS 3/2006 v tvare SY8 až SY10 analytickej evidencie
na 7 znakov doplnený sprava nulami

Zdroj SR/Zdroj VUC kód zdroja (FS 4/2009) – 1) v štátnom rozpočte resp. 2) v rozpočtoch obcí a vyšších
územných celkov resp. v rozpočtoch ostatných subjektov verejnej správy v tvare SY7
na maximálne 4 znaky

Schval.rozpocet hodnota schváleného rozpočtu

Rozpocet po zmenach hodnota rozpočtu po zmenách

Skutocnost k ... skutočnosť k vykazovanému dňu
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Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu
verejnej správy FIN 2 – 04

Vybrané údaje z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu, vyššieho územného celku, fondu so-
ciálneho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného
subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – Štátny environmentálny fond,
101 – Bratislavský samosprávny kraj,
300 – Sociálna poisťovňa,
401 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
110 – verejná vysoká škola,
600 – Fond národného majetku Slovenskej republiky,
900 – Slovenský pozemkový fond,
120 – ÚpDnZS, ÚPN, SNSLP, Slovenská konsolidačná, a. s., SRo, STV, TASR,

RTVS, s. r. o., ÚDVA, Audiovizuálny fond

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20100331 = 31. marec 2010)

Poloz.vykazu VAP klienti / organizácie odovzdávajúce údaje v štruktúre uvedenej:
v časti 1 = A1XX, kde XX je číslo riadku 1.1. Vybrané aktíva resp.

= P1XX, kde XX je číslo riadku 1.2. Vybrané pasíva;
v časti 2 = A2XX, kde XX je číslo riadku 2.1. Vybrané aktíva resp.

= P2XX, kde XX je číslo riadku 2.2. Vybrané pasíva;
v časti 3 = A3XX, kde XX je číslo riadku 3.1. Vybrané aktíva resp.

= P3XX, kde XX je číslo riadku 3.2. Vybrané pasíva;
v časti 4 = A4XX, kde XX je číslo riadku 4.1. Vybrané aktíva resp.

= P4XX, kde XX je číslo riadku 4.2. Vybrané pasíva;
v časti 5 = A5XX, kde XX je číslo riadku 5.1. Vybrané aktíva resp.

= P5XX, kde XX je číslo riadku 5.2. Vybrané pasíva;
v časti 6 = A6XX, kde XX je číslo riadku 6.1. Vybrané aktíva resp.

= P6XX, kde XX je číslo riadku 6.2. Vybrané pasíva

Brutto hodnota v stĺpci 1 STRANY AKTÍV výkazu FIN 2-04

Korekcia hodnota v stĺpci 2 STRANY AKTÍV výkazu FIN 2-04

Netto/Bezne UO hodnota v stĺpci 3 STRANY AKTÍV resp. v stĺpci 5 STRANY PASÍV výkazu FIN 2-04

Bezprostr.predch.UO hodnota v stĺpci 4 STRANY AKTÍV resp. v stĺpci 6 STRANY PASÍV výkazu FIN 2-04
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Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných
pasív podľa sektorov FIN 3 – 04 a výkazu Finančný výkaz o členení finančných aktív a finanč-
ných pasív podľa sektorov FIN 4 – 01

Vybrané aktíva a pasíva

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu, vyššieho územného celku, fondu so-
ciálneho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného
subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – Štátny environmentálny fond,
101 – Bratislavský samosprávny kraj,
300 – Sociálna poisťovňa,
401 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
110 – verejná vysoká škola,
600 – Fond národného majetku Slovenskej republiky,
900 – Slovenský pozemkový fond,
120 – ÚpDnZS, ÚPN, SNSLP, Slovenská konsolidačná, a. s., SRo, STV, TASR,

RTVS, s. r. o., ÚDVA, Audiovizuálny fond

ID klient/ Organizacia
ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20100331 = 31. marec 2010)

Poloz.vykazov FIN = QXX, kde XX je číslo riadku Výkazu FIN 3 – 04 resp.
= RXX, kde XX je číslo riadku Výkazu FIN 4 – 01

Aktiva/Pasiva identifikátor strany výkazu
= A pre stranu VYBRANÉ AKTÍVA resp.
= P pre stranu VYBRANÉ PASÍVA

Majetkove CP hodnota v stĺpci 1 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01

Akcie/Emisia a. hodnota v stĺpci 2 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01 resp.
v stĺpci 21 VYBRANÝCH PASÍV Výkazu FIN 3 – 04 a FIN 4 – 01

z toho kotovane hodnota v stĺpci 3 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01

Podiel.listy/Emisia
dlh.CP

hodnota v stĺpci 4 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01 resp.
v stĺpci 22 VYBRANÝCH PASÍV Výkazu FIN 3 – 04 a FIN 4 – 01

Ost.maj.vklady/z toho
dlhod.

hodnota v stĺpci 5 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01 resp.
v stĺpci 23 VYBRANÝCH PASÍV Výkazu FIN 3 – 04 a FIN 4 – 01

Dlhove CP/Bank.uvery hodnota v stĺpci 6 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01 resp.
v stĺpci 24 VYBRANÝCH PASÍV Výkazu FIN 3 – 04 a FIN 4 – 01

z toho dlhodobe hodnota v stĺpci 7 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01 resp.
v stĺpci 25 VYBRANÝCH PASÍV Výkazu FIN 3 – 04 a FIN 4 – 01

5/2010 143FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Pole Význam

Posk/Prij.poz.
a fin.vypomoci

hodnota v stĺpci 8 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01 resp.
v stĺpci 26 VYBRANÝCH PASÍV Výkazu FIN 3 – 04 a FIN 4 – 01

z toho dlhodobe hodnota v stĺpci 9 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01 resp.
v stĺpci 27 VYBRANÝCH PASÍV Výkazu FIN 3 – 04 a FIN 4 – 01

Ost.pohladav-
ky/Ost.zavazky

hodnota v stĺpci 10 VYBRANÝCH AKTÍV Výkazu FIN 3 – 04
a FIN 4 – 01 resp.
v stĺpci 28 VYBRANÝCH PASÍV Výkazu FIN 3 – 04 a FIN 4 – 01

Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa
rezidentov a meny FIN 5 – 04 a výkazu Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej
správy podľa splatnosti FIN 6 – 01

Štruktúra dlhu subjektu verejnej správy

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu, vyššieho územného celku, fondu so-
ciálneho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného
subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – Štátny environmentálny fond,
101 – Bratislavský samosprávny kraj,
300 – Sociálna poisťovňa,
401 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
110 – verejná vysoká škola,
600 – Fond národného majetku Slovenskej republiky,
900 – Slovenský pozemkový fond,
120 – Slovenská konsolidačná, a. s., SRo, STV, TASR, RTVS, s. r. o., Audiovizuálny

fond

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20100331 = 31. marec 2010)

Poloz.vykazov FIN = QDXX, kde XX je číslo riadku Výkazu FIN 5 – 04 resp.
= RDXX, kde XX je číslo riadku Výkazu FIN 6 – 01

Bankove uvery /
Bankove uvery
Tuzem.ver.

hodnota v stĺpci 1 Výkazu FIN 5 – 04 resp.
hodnota v stĺpci 1 Výkazu FIN 6 – 01

Bankove uvery
Zahr.ver.

hodnota v stĺpci 2 Výkazu FIN 6 – 01

Emitovane dlhopisy /
Emitovane dlhopisy
Tuzem.ver.

hodnota v stĺpci 2 Výkazu FIN 5 – 04 resp.
hodnota v stĺpci 3 Výkazu FIN 6 – 01

Emitovane dlhopisy
Zahr.ver.

hodnota v stĺpci 4 Výkazu FIN 6 – 01

Investic.dod.uvery /
Investic.dod.uvery
Tuzem.ver.

hodnota v stĺpci 3 Výkazu FIN 5 – 04 resp.
hodnota v stĺpci 5 Výkazu FIN 6 – 01
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Pole Význam

Investic.dod.uvery
Zahr.ver.

hodnota v stĺpci 6 Výkazu FIN 6 – 01

Ostatne pozicky /
Ostatne pozicky
Tuzem.ver.

hodnota v stĺpci 4 Výkazu FIN 5 – 04 resp.
hodnota v stĺpci 7 Výkazu FIN 6 – 01

Ostatne pozicky
Zahr.ver.

hodnota v stĺpci 8 Výkazu FIN 6 – 01

Financny prenajom /
Financny lizing
Tuzem.ver.

hodnota v stĺpci 5 Výkazu FIN 5 – 04 resp.
hodnota v stĺpci 9 Výkazu FIN 6 – 01

Financny lizing
Zahr.ver.

hodnota v stĺpci 10 Výkazu FIN 6 – 01

Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok
a záväzkov subjektu verejnej správy FIN 7 – 04

Vybrané pohľadávky a záväzky

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu, vyššieho územného celku, fondu so-
ciálneho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného
subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – Štátny environmentálny fond,
101 – Bratislavský samosprávny kraj,
300 – Sociálna poisťovňa,
401 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
110 – verejná vysoká škola,
600 – Fond národného majetku Slovenskej republiky,
900 – Slovenský pozemkový fond,
120 – ÚpDnZS, ÚPN, SNSLP, Slovenská konsolidačná, a. s., SRo, STV, TASR,

RTVS, s. r. o., ÚDVA, Audiovizuálny fond

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20100331 = 31. marec 2010)

Poloz.vykazov PZ = PZXX, kde XX je číslo riadku Výkazu FIN 7 – 04 časť I
= BZXX, kde XX je číslo riadku Výkazu FIN 7 – 04 časť II

Ostatne pohladavky
/stav k ...... bezneho
obdobia

hodnota v stĺpci 1 Výkazu FIN 7 – 04 časť I resp.
hodnota v stĺpci 1 Výkazu FIN 7 – 04 časť II

Ine pohladavky/
stav k 31.dec.
bezprostr.predch.UO

hodnota v stĺpci 2 Výkazu FIN 7 – 04 časť I resp.
hodnota v stĺpci 2 Výkazu FIN 7 – 04 časť II

Ostatne zavazky hodnota v stĺpci 3 Výkazu FIN 7 – 04 časť I

Ine zavazky hodnota v stĺpci 4 Výkazu FIN 7 – 04 časť I

Ostatne dlhodobe
zavazky

hodnota v stĺpci 5 Výkazu FIN 7 – 04 časť I
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Údaje pre zostavenie účtovných výkazov Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01 a Výkaz ziskov a strát
Úč ROPO SFOV 2 – 01 pre štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne
fondy, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené
vyšším územným celkom – platí aj za rok 2009

Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu alebo vyššieho územného celku podľa
rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. de-
cembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – Štátny environmentálny fond,
101 – Bratislavský samosprávny kraj

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie na
8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20101231 = 31. december 2010)

Poloz.vykazov ROPO = SXXX, kde XXX je číslo riadku Súvahy Úč ROPO SFOV 1 – 01 resp.
= NXXX, kde XXX je číslo riadku časti Náklady Výkazu ziskov a strát

Úč ROPO SFOV 2 – 01 resp.
= VXXX, kde XXX je číslo riadku časti Výnosy, daň z príjmov a výsledok

hospodárenia Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 – 01

Brutto hodnota v stĺpci 1 strany AKTÍV Súvahy Úč ROPO SFOV 1 – 01

Korekcia hodnota v stĺpci 2 strany AKTÍV Súvahy Úč ROPO SFOV 1 – 01

Netto/Bezne UO hodnota v stĺpci 3 strany AKTÍV resp. stĺpci 5 strany PASÍV Súvahy Úč ROPO SFOV
1 – 01

Hlav.cinnost hodnota v stĺpci 1 časti Náklady aj Výnosy... Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV
2 – 01

Podnikatel.cinnost hodnota v stĺpci 2 časti Náklady aj Výnosy... Výkazu ziskov a strát
Úč ROPO SFOV 2 – 01

Spolu hodnota v stĺpci 3 časti Náklady aj Výnosy... Výkazu ziskov a strát
Úč ROPO SFOV 2 – 01

Bezprostr.predch.UO hodnota v stĺpci 4 strany AKTÍV resp. stĺpci 6 strany PASÍV Súvahy Úč ROPO SFOV
1 – 01, ako aj
hodnota v stĺpci 4 časti Náklady aj Výnosy...Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV
2 – 01

Údaje pre zostavenie účtovných výkazov Súvaha Úč NUJ 1 – 01 a Výsledovka Úč NUJ 2 – 01
pre Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Slo-
venský rozhlas, Slovenskú televíziu, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Tlačovú agentú-
ru SR a Audiovizuálny fond

Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
110 – verejná vysoká škola,
900 – Slovenský pozemkový fond,
120 – ÚpDnZS, ÚPN, SNSLP, SRo, STV, TASR, ÚDVA, Audiovizuálny fond
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Pole Význam

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20101231 = 31. december 2010)

Poloz.vykazov NUJ = SXXX, kde XXX je číslo riadku Súvahy Úč NUJ 1 – 01 resp.
= VXX, kde XX je číslo riadku Výsledovky Úč NUJ 2 – 01

Brutto hodnota v stĺpci 1 strany AKTÍV Súvahy Úč NUJ 1 – 01

Korekcia hodnota v stĺpci 2 strany AKTÍV Súvahy Úč NUJ 1 – 01

Netto/Bezne UO hodnota v stĺpci 3 strany AKTIV resp. stĺpci 5 strany PASÍV Súvahy Úč NUJ 1 – 01

Hlav.nezdanovana hodnota v stĺpci 1 Výsledovky Úč NUJ 2 – 01

Podnikatel.zdanovana hodnota v stĺpci 2 Výsledovky Úč NUJ 2 – 01

Spolu hodnota v stĺpci 3 Výsledovky Úč NUJ 2 – 01

Bezprostr.predch.UO hodnota v stĺpci 4 strany AKTÍV resp. stĺpci 6 strany PASÍV Súvahy Úč NUJ 1 – 01,
ako aj hodnota v stĺpci 4 Výsledovky Úč NUJ 2 – 01

Údaje pre zostavenie účtovných výkazov Súvaha Úč SP 1 – 01 a Výsledovka Úč SP 2 – 01 pre
Sociálnu poisťovňu

Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov:
300 – Sociálna poisťovňa

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20101231 = 31. december 2010)

Poloz.vykazov SP = SXXX, kde XXX je číslo riadku Súvahy Úč SP 1 – 01 resp.
= VXXX, kde XXX je číslo riadku Výkazu ziskov a strát Úč SP 2 – 01

Brutto hodnota v stĺpci 1 strany AKTÍV Súvahy Úč SP 1 – 01

Korekcia hodnota v stĺpci 2 strany AKTÍV Súvahy Úč SP 1 – 01

Netto/Uctovne obd. hodnota v stĺpci 3 strany AKTÍV resp.
stĺpci 5 strany PASÍV Súvahy Úč SP 1 – 01

Nezdan.cinnost hodnota v stĺpci 7 Výsledovky Úč SP 2 – 01

Zdan.cinnost hodnota v stĺpci 8 Výsledovky Úč SP 2 – 01

Spolu hodnota v stĺpci 9 Výsledovky Úč SP 2 – 01

Bezprostr.predch.UO hodnota v stĺpci 4 strany AKTÍV resp. stĺpci 6 strany PASÍV Súvahy Úč SP 1 – 01 resp.
hodnota v stĺpci 10 Výsledovky Úč SP 2 – 01
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Údaje pre zostavenie účtovných výkazov Súvaha Úč POI 3 – 01 a Výkaz ziskov a strát Úč POI 4 – 01
pre zdravotné poisťovne

Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Napr.:
401 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20101231 = 31. december 2010)

Poloz.vykazov POI = SXXX, kde XXX je číslo riadku Súvahy Úč POI 3 – 01 resp.
= VXX, kde XX je číslo riadku Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 01

Brutto hodnota v stĺpci 1 strany AKTÍV Súvahy Úč POI 3 – 01

Korekcia hodnota v stĺpci 2 strany AKTÍV Súvahy Úč POI 3 – 01

Netto/Bezne UO hodnota v stĺpci 3 strany AKTÍV resp.
stĺpci 5 strany PASÍV Súvahy Úč POI 3 – 01

Zakladna hodnota v stĺpci 1 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 01

Medzisucet hodnota v stĺpci 2 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 01

Vysledok hodnota v stĺpci 3 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 01

Bezprostr.predch.UO hodnota v stĺpci 4 strany AKTÍV resp. stĺpci 6 strany PASÍV Súvahy Úč POI 3 – 01 resp.
hodnota v stĺpci 4 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 01

Údaje pre zostavenie účtovných výkazov Súvaha Úč FNM SR 1 – 01, Úč. FNM SR 1 – 01
a Úč. FNM SR 2 – 01 pre Fond národného majetku SR

Súvaha, Výkaz o tvorbe a použití majetku FNM SR a Výkaz o nákladoch na správnu činnosť FNM SR

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov:
600 – Fond národného majetku Slovenskej republiky

ID klient/
Organizacia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20101231 = 31. december 2010)

Poloz.vykazov FNM = SXXX, kde XXX je číslo riadku výkazu Súvaha Úč FNM SR 1 – 01 resp.
= MXX, kde XX je číslo riadku výkazu Úč. FNM SR 1 – 01 resp.
= NXX, kde XX je číslo riadku výkazu Úč. FNM SR 2 – 01

Brutto hodnota v stĺpci 1 strany AKTÍV Súvahy Úč FNM SR 1 – 01

Korekcia hodnota v stĺpci 2 strany AKTÍV Súvahy Úč FNM SR 1 – 01

Netto hodnota v stĺpci 3 strany AKTÍV resp. stĺpci 5 strany PASÍV Súvahy Úč FNM SR 1 – 01

RRozpocet hodnota v stĺpci 1 výkazu Úč. FNM SR 2 – 01

Bez. obd hodnota v stĺpci 1 Výkazu Úč. FNM SR 1 – 01 resp. v stĺpci 2 výkazu Úč. FNM SR 2 – 01

Bezprostr.predch.UO hodnota v stĺpci 4 strany AKTÍV resp. stĺpci 6 strany PASÍV Súvahy Úč FNM SR 1 – 01
resp.
v stĺpci 2 výkazu Úč. FNM SR 1 – 01 resp. stĺpci 3 výkazu Úč. FNM SR 2 – 01
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Údaje pre zostavenie účtovných výkazov Súvaha Úč POD 1 – 01 a Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01
pre Slovenskú konsolidačnú, a. s. a RTVS, s. r. o.

Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočto-
vej klasifikácie

kód subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov:
120 – Slovenská konsolidačná, a. s., RTVS, s. r. o.

ID klient/ Organiza-
cia ICO

číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice resp. IČO organizácie
na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20101231 = 31. december 2010)

Poloz.vykazov POD = SXXX, kde XXX je číslo riadku Súvahy Úč POD 1 – 01 resp.
= VXX, kde XX je číslo riadku Výkazu ziskov a strát Úč POD 2 – 01

Brutto hodnota v stĺpci 1 (časť 1) strany AKTÍV Súvahy Úč POD 1 – 01

Korekcia hodnota v stĺpci 1 (časť 2) strany AKTÍV Súvahy Úč POD 1 – 01

Netto/Bezne UO hodnota v stĺpci 2 strany AKTÍV resp. stĺpci 4 strany PASÍV Súvahy Úč POD 1 – 01
resp.
hodnota v stĺpci 1 Výkazu ziskov a strát Úč POD 2 – 01

Bezprostr.predch.UO hodnota v stĺpci 3 strany AKTÍV resp. stĺpci 5 strany PASÍV Súvahy Úč POD 1 – 01
resp.
hodnota v stĺpci 2 Výkazu ziskov a strát Úč POD 2 – 01

Vysvetlivky:

Kód organizačnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie – kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátne-
ho fondu, vyššieho územného celku, fondu sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vy-
sokej školy alebo ostatného subjektu verejnej správy v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/
2004-42 z 8. decembra v znení neskorších predpisov v tvare XX alebo XXX.

Funkc.klasifikacia – funkčná klasifikácia podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z.
bez bodiek v tvare SY1 až SY4 analytickej evidencie na 5 znakov doplnená sprava nulami. Ak sa vy-
kazuje len na úrovni „trieda“, v symbole 4 je nula (0).

Ekon.klasifikacia – podpoložka alebo položka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
ako 6 znakový kód, ktorý tvoria 3 znaky položky v SY5 a 3 znaky podpoložky v SY6 v súlade s opat-
rením MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov. Ak polož-
ka nemá podpoložku, v kóde podpoložky sú nuly (000).

Progr.klasifikacia – kód programu, podprogramu a projektu/prvku v SY8 až SY10 podľa progra-
movej štruktúry uverejnenej vo FS 4/2004 metodický pokyn č. 5238/2004-42 a dodatku č. 1
FS 3/2006 na usmernenie programového rozpočtovania na 7 znakov.

Zdroj SR – kód zdroja podľa prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky
2010 až 2012 (FS 4/2009) – 1) v štátnom rozpočte v symbole SY7 na maximálne 4 znaky. V prípa-
de, že položka číselníka zdroj má menej ako 4 znaky, uvádza sa len táto hodnota bez ďalších zna-
kov, napr. 32 = ISPA (pozri vlastnosti súborov typu .csv v úvode časti B.1.).

Typ zdroja – kód typu zdroja definovaný jednoznakovým písmenom R v symbole SY11, ak ide o roz-
počtové príjmy alebo výdavky alebo písmenom M v symbole SY11, ak ide o mimorozpočtové príjmy
alebo výdavky podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách – napr. pri kóde zdroja 72b alebo
11O3 (ak ide o prostriedky EÚ na mimorozpočtovom účte).
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Zdroj VUC – kód zdroja podľa prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky
2010 až 2012 (FS 4/2009) – 2) v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov resp. v rozpočtoch
ostatných subjektov verejnej správy v tvare SY7 na maximálne 4 znaky. V prípade, že položka číselní-
ka zdroj má menej ako 4 znaky, uvádza sa len táto hodnota bez ďalších znakov, napr. 32 = ISPA (po-
zri vlastnosti súborov typu .csv v úvode časti B.1.).

Schval.rozpocet – údaje o príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy schvá-
lené a rozpísané na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, alebo na zákla-
de rozpočtu verejnej správy schváleného vládou Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok,
alebo schválené orgánom príslušného subjektu verejnej správy.

Rozpocet po zmenach – údaje o príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy
upravené o vykonané rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte, alebo schválené orgánom príslušné-
ho subjektu verejnej správy.

Skutocnost k ... – údaje o skutočných príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej
správy podľa stavu k termínu, ku ktorému sa finančný výkaz zostavuje.

Poloz.vykazu VAP – predstavuje číslo riadku príslušnej časti finančného výkazu FIN 2 – 04 doplne-
né zľava znakmi ACXX (pre aktíva) resp. PCXX (pre pasíva). Napr. A101 – predstavuje označenie
riadku č. 01 vybraných aktív časti 1.1. (za subjekt verejnej správy, ktorým je rozpočtová organizá-
cia...), A201– predstavuje označenie riadku č. 01 vybraných aktív časti 2.1. (za subjekt verejnej sprá-
vy, ktorým je Fond národného majetku SR), P649 – predstavuje označenie riadku č. 49 vybraných pa-
sív časti 6.2. (za subjekt verejnej správy, ktorým je napr. Slovenská konsolidačná, a. s.).

Poloz.vykazov FIN – predstavuje číslo riadku finančného výkazu:

FIN 3 – 04 v tvare QXX, kde XX je číslo riadku výkazu,

FIN 4 – 01 v tvare RXX, kde XX je číslo riadku výkazu,

FIN 5 – 04 v tvare QDXX, kde XX je číslo riadku výkazu,

FIN 6 – 01 v tvare RDXX, kde XX je číslo riadku výkazu.

Poloz.vykazov PZ – predstavuje číslo riadku finančného výkazu:

FIN 7 – 04 v tvare PZXX, kde XX je číslo riadku časti I výkazu,

BZXX, kde XX je číslo riadku časti II výkazu.

Stav k ... – uvádzajú sa údaje o vykázaných stavoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy
k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru vykazovaného účtovného obdobia. Organi-
zácie s druhom rozpočtu 21, 22, 7, 81, 82, 101 a 102 výkaz FIN 2 – 04 k 31. decembru rozpočtové-
ho roka nepredkladajú, ale predkladajú účtovný výkaz Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01 a Výkaz zis-
kov a strát Úč ROPO SFOV 2 – 01 z ročnej účtovnej závierky.

Predch.uct.obdobie – vyplňuje sa stav k 31. 12. predchádzajúceho účtovného obdobia (t. j. v roku
2010 k 31. 12. 2009). Ak sa zostavuje prvá účtovná závierka po vzniku účtovnej jednotky, v súvahe
sa v tomto stĺpci vykazujú údaje z otváracej súvahy.

Pre všetky finančné výkazy a účtovné výkazy platí, že údaje za organizáciu obsahujú všetky riadky vý-
kazu aj keď sa ich hodnota vo všetkých stĺpcoch rovná nule. Tiež sa požadujú správne vyplnené súčto-
vé riadky týchto výkazov.

Jeden súbor (.csv) môže obsahovať príslušné dáta za jednu organizáciu alebo klienta.
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B.3. Kontroly a kontrolné väzby vo finančných a účtovných výkazoch

Spoločné väzby pre všetky výkazy

Kontrola správnosti zadaného dátumu, kódu kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu prípadne
VÚC, čísla klienta resp. IČO.

Vnútrovýkazové väzby pre výkaz FIN 1 – 04:

Test, či na príjmovom účte nie je vykázaná výdavková položka;

Test, či na výdavkovom účte nie je vykázaná príjmová položka;

Test, či nie je uvedené na kategórii alebo hlavnej kategórii ekonomickej klasifikácie;

Test v číselníku ekonomickej klasifikácie, či zadaná podpoložka je platná;

Test v číselníku funkčnej klasifikácie, či zadaná podtrieda je platná (pre výdavkové účty);

Test v číselníku rozpočtových programov, či zadaný projekt/prvok je platný;

Test v číselníku zdrojov, či zadaný kód zdroja je platný;

Test v číselníku typ zdroja, či zadaný kód typu zdroja je platný;

Test v číselníku syntetických účtov, či zadaný kód v stĺpci syntetický účet je platný.

Vnútrovýkazové väzby pre ostatné výkazy FIN ....:

Kontrola, či príslušný riadok nie je označený x a teda údaje sa nemajú vyplniť;

Kontrola, či príslušný riadok pre daný druh rozpočtu musí byť nulový;

Kontrola, či súbor obsahuje všetky riadky daného typu výkazu.

Vnútrovýkazové väzby pre účtovné výkazy

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01, Súvaha Uč NUJ 1 – 01, Súvaha Úč SP 1 – 01, Súvaha Úč POI 1 – 01,
Súvaha Úč FNM 1 – 01, Súvaha Úč POD 1 – 01

Všetky kontrolné väzby sú uvedené priamo na vzoroch účtovných výkazov, t. j. súčtové kontroly.

Platí kontrolná väzba S3 = S1 – S2 pre všetky riadky STRANY AKTÍV.

Platí kontrolná väzba Spolu majetok = Vlastné imanie a záväzky:

napríklad pre Súvaha ROPO SFOV 1 – 01 riadok č. 001 S3 = riadok č. 115 S5,
riadok č. 001 S4 = riadok č. 115 S6,

podobne pre ostatné typy súvah.

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 – 01, Výsledovka Úč NUJ 2 – 01, Výsledovka
Úč SP 2 – 01, Výkaz ziskov a strát Úč POI 4 – 01, Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu ná-
rodného majetku SR Úč. FNM SR 1 – 01, Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu ná-
rodného majetku SR Úč. FNM SR 2 – 01, Výkaz ziskov a strát Úč POD 2– 01.

Všetky kontrolné väzby sú uvedené priamo na vzoroch účtovných výkazov, t. j. súčtové kontroly.

Platí kontrolná väzba stĺpec Spolu = súčet predchádzajúcich stĺpcov:

napríklad S3 = S1 + S2 pre všetky riadky Výkazu Úč ROPO SFOV 2 – 01;
napríklad S3 = S1 + S2 pre všetky riadky Výkazu Úč NUJ 2 – 01;

Podobne pre ostatné typy výkazov ziskov a strát.
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B.5.  Odporučené členenie analytickej evidencie pre použitie
rozpočtovej klasifikácie v štátnych rozpočtových organizáciách

Údaje sa odovzdávajú v .csv súbore obsahujúcom príjmy a výdavky (PV3).

Štátne rozpočtové príjmy

SYMBOL ZNAK POPIS

symbol „5“ až „6“ podpoložka ekonomickej klasifikácie

symbol „7“ kód zdroja (FS č. 4/2009) – 1) v štátnom rozpočte

– znaky „72a“ prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej
zmluvy (§ 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „311000“ alebo
„321000“ alebo „331001“ alebo „331002“ alebo „332001“
alebo „332002“.

– znaky „72b“ prostriedky prijaté na základe zmluvy o združení (§ 23 ods. 1
písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „239001“.

� znaky „14“

� znaky „35“

� znaky
„11A1“ alebo
„11A3“ alebo
„11O1“ alebo
„11O3“ alebo
„11O5“ alebo
„11O7“ alebo
„11O9“ alebo
„11P1“ alebo
„11P3“ alebo
„11R1“ alebo
„11R3“ alebo
„11S1“ alebo
„11S2“ alebo
„11T1“ alebo
„11T2“ alebo
„13A1“ alebo
„13A3“ alebo
„13O1“ alebo
„13O3“ alebo
„13O5“ alebo
„13O7“ alebo
„13O9“ alebo
„13P1“ alebo
„13P3“ alebo
„13R1“ alebo
„13R3“ alebo
„13S1“ alebo
„13S2“ alebo
„13T1“ alebo
„13T2“ alebo
„36“ alebo„37“
alebo „38“

prostriedky prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotácie
alebo grantu (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.):
� dotácia (rozpočtová organizácia poskytne dotáciu inej rozpoč-

tovej organizácii, napr. na vedu a výskum); V symboloch „5“
a „6“ sa uvádza podpoložka „312001“ alebo „322001“;

� zahraničný grant. V symboloch „5“ a „6“ sa uvádza podpo-
ložka „331001“ alebo „331002“ alebo „332001“ alebo
„332002“;

� grant resp. transfer zo zahraničia a zo štátneho rozpočtu
(prostriedky EÚ a spolufinancovanie, ktoré sú zaradené aj do
príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, napr. – 11S1, 11S2,
13S1, 13S2) ;
v symboloch „5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „331001“
alebo „331002“ alebo „332001“ alebo „332002“ alebo
„322008“;
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SYMBOL ZNAK POPIS

� znaky „72c“ � tuzemský grant alebo iný príjem.
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „311000“,
alebo „321000“ alebo „292027“.

– znaky „72d“ prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z pod-
nikateľskej činnosti po zdanení (§ 23 ods. 1 písm. d) zákona
č. 523/2004 Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „292027“.

– znaky „72e“ prostriedky prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia
alebo zo zákonného poistenia (§ 23 ods. 1 písm. e) zákona
č. 523/2004 Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „292006“.

– znaky „72f“ prostriedky prijaté z úhrad stravy (§ 23 ods. 1 písm. f) zákona
č. 523/2004 Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „223003“.

– znaky „72g“ prostriedky prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa
osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004
Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „223001“.

– znaky „72h“ prostriedky prijaté od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa
osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 písm. h) zákona č. 523/2004
Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „312001“.

– znaky „72i“ prostriedky prijaté od účastníkov konania o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (§ 23 ods. 1
písm. i) zákona č. 523/2004 Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „292027“.

– znaky „72j“ prostriedky prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťa-
ťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých
nákladov v súlade s osobitnými predpismi (§ 23 ods. 1 písm. j)
zákona č. 523/2004 Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „223001“, ale-
bo podpoložka „223002“.

symbol „11“ – znak „M“ kód typu zdroja – mimorozpočtový zdroj

ostatné symboly bez odporučeného členenia.

Štátne rozpočtové výdavky

SYMBOL ZNAK POPIS

symbol „1“ až „4“ podtrieda funkčnej klasifikácie

symbol „5“ a „6“ podpoložka ekonomickej klasifikácie

symbol „7“ kód zdroja (FS č. 4/2009) – 1) v štátnom rozpočte

– znaky „72a“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od iných subjektov na základe darovacej zmluvy (§ 23 ods. 1
písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.)

– znaky „72b“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
na základe zmluvy o združení (§ 23 ods. 1 písm. b) zákona
č. 523/2004 Z. z.)
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SYMBOL ZNAK POPIS

� znaky „14“
� znaky „35“
� znaky

„11A1“ alebo
„11A3“ alebo
„11O1“ alebo
„11O3“ alebo
„11O5“ alebo
„11O7“ alebo
„11O9“ alebo
„11P1“ alebo
„11P3“ alebo
„11R1“ alebo
„11R3“ alebo
„11S1“ alebo
„11S2“ alebo
„11T1“ alebo
„11T2“ alebo
„13A1“ alebo
„13A3“ alebo
„13O1“ alebo
„13O3“ alebo
„13O5“ alebo
„13O7“ alebo
„13O9“ alebo
„13P1“ alebo
„13P3“ alebo
„13R1“ alebo
„13R3“ alebo
„13S1“ alebo
„13S2“ alebo
„13T1“ alebo
„13T2“ alebo
„36“ alebo
„37“ alebo
„38“

� znaky „72c“

prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od iných subjektov napríklad formou dotácie alebo grantu
(§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.):
� prostriedky kryté dotáciou;
� prostriedky kryté zahraničným grantom;
� prostriedky kryté grantom resp. transferom zo zahrani-

čia a zo štátneho rozpočtu (prostriedky EÚ a spolufinanco-
vanie, ktoré sú zaradené aj do príjmov a výdavkov štátneho
rozpočtu, napr. – 11S1, 11S2, 13S1, 13S2) ;

� prostriedky kryté tuzemským grantom alebo iným príj-
mom

– znaky „72d“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky získané
z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti
po zdanení (§ 23 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z.)

– znaky „72e“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonné-
ho poistenia (§ 23 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)

– znaky „72f“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
z úhrad stravy (§ 23 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.)

– znaky „72g“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného
predpisu (§ 23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.)

– znaky „72h“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného
predpisu (§ 23 ods. 1 písm. h) zákona č. 523/2004 Z. z.)
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SYMBOL ZNAK POPIS

– znaky „72i“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozem-
kov a právnych vzťahov k nim (§ 23 ods. 1 písm. i) zákona
č. 523/2004 Z. z.)

– znaky „72j“ prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté od ro-
dičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť,
alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými
predpismi (§ 23 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z.)

symbol „8“ až „10“ kód projektu / prvku rozpočtového programu

symbol „11“ – znak „M“ kód typu zdroja – mimorozpočtový zdroj

ostatné symboly bez odporučeného členenia.

Ostatné zdroje na účtoch štátne rozpočtové príjmy a štátne rozpočtové výdavky budú mať
v symbole „11“ (typ zdroja) uvedený znak „R“ (rozpočtový zdroj).

Mimorozpočtové peňažné prostriedky (kód 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 099)

SYMBOL ZNAK POPIS

symbol „1“ až „4“ podtrieda funkčnej klasifikácie, vypĺňa sa len pri výdavkoch

symbol „5“ a „6“ podpoložka ekonomickej klasifikácie

symbol „7“ kód zdroja (FS č. 4/2009) – 1) v štátnom rozpočte

symbol „11“ – znak „M“ kód typu zdroja – mimorozpočtový zdroj

ostatné symboly bez odporučeného členenia.

2. Zmena sa týka len výkazov predkladaných štátnymi rozpočtovými organizáciami. Zohľad-
ňuje sa ňou skutočnosť, že prostriedky Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky (ktoré sú súčasťou aj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu) môže rozpočto-
vá organizácia prijať od iných subjektov formou dotácie (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona
č. 523/2004 Z. z.). Výkazy ostatných subjektov verejnej správy sa nemenia.

3. Podľa tohto doplnku sa po prvýkrát zostavia výkazy štátnych rozpočtových organizácií podľa sta-
vu k 30. septembru 2010.

Ing. Katarína Kaszasová, v. r.
generálna riaditeľka

sekcie štátneho výkazníctva
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 20. mája 2010
č. MF/11928/2010-421,

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 rozpočto-
vých 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 rozpoč-
tovej 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.) a opatrenia z 23. apríla 2008
č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe druhej časti písmene A. sa vypúšťajú slová „18 Ministerstvo životného prostredia Sloven-
skej republiky“.

2. V prílohe druhej časti písmene A. kód 20 znie:

„20  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.

3. V prílohe druhej časti písmene A. kód 24 znie:

„24  Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky “.

4. V prílohe druhej časti písmene A. kódy 26 a 27 znejú:

„26  Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

27 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky “.

5. V prílohe druhej časti písmene A. sa vypúšťajú slová „28 Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky “.

6. V prílohe druhej časti písmene E. sa vypúšťajú slová „403 APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s.“,
slová „404 Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.“ a slová „406 Európska zdravotná poisťovňa,
a. s.“.

7. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 292008 znie:

„Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier“.
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8. V prílohe tretej časti písmene B. kategórii 620 sa vypúšťajú slová „ 622 Poistné do Spoločnej zdra-
votnej poisťovne“.

9. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 649002 znie:

„Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia“.

10. V prílohe tretej časti písmene B. položke 711 sa slová „711200 Ostatných“ nahrádzajú slovami:

„ 711005 Ostatných nehmotných aktív“.

11. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 725001 znie:

„Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia“.

12. V prílohe tretej časti písmene C. položka 814 znie:

„814 Účasť na majetku
814001 V tuzemsku
814002 V zahraničí“.

13. V prílohe tretej časti písmene C. položka 819 znie:

„819 Ostatné výdavkové finančné operácie
819001 Dlhové cenné papiere
819002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Ján Počiatek
minister financií
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Dodatok č. 7
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/15976/2010-421

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slo-
venskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová kla-
sifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskor-
ších predpisov, prijatia nových právnych predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekono-
mickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie*) takto:

1. V  Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY

292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

2. V  Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Patria sem všetky plnenia fyzickým osobám v pracovnom pomere, v služobnom pomere
a v štátnozamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov zahraničnej služby) a za výkon
verejných funkcií uhradzované podľa príslušných predpisov. Patrí sem zahraničný funk-
čný plat zamestnancov zahraničnej služby.

Kategória nezahŕňa položky odmeňovania v naturáliách – tieto sa zahŕňajú pod 637, platy
pri odchode do dôchodku, odstupné, príplatky k nemocenskému a dávky sociálnej pomoci –
tieto sa zahŕňajú pod 642.

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane
ich náhrad

Patria sem mzdy; tarifný plat a platová tarifa, vrátane zvýšenia platovej tarify zamestnanca
pri výkone práce vo verejnom záujme; tarifný plat štátneho zamestnanca v štátnozamestna-
neckom pomere, funkčný plat podľa § 83 ods. 2 až 4 zákona o štátnej službe a vyrov-
nanie do výšky platovej tarify podľa toho istého zákona bez príplatkov, odmien a náhrad
klasifikovaných pod 613 a ostatných osobných vyrovnaní; plat ústavného činiteľa; funkčné
platy policajtov a colníkov, vrátane prídavku za výsluhu rokov; hodnostný plat profesionál-
neho vojaka, základný plat sudcu a prokurátora, tarifný plat hasičov. Patrí sem aj príslušná
časť funkčného platu, plat, resp. mzda za neaktívnu časť pracovnej (služobnej) pohotovosti
na pracovisku podľa osobitných predpisov a rozdielový príplatok podľa § 132 ods. 2
zákona o štátnej službe.

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Triedia sa tu ostatné príplatky podľa osobitných zákonov, napr. riadiaci príplatok, osobitný
príplatok podľa zákona o štátnej službe, príplatok za prácu nadčas, príplatok za vedenie
služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo,
atď.
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613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za
pohotovosť

Podľa príslušných platných predpisov. Položka zahŕňa náhradu za pracovnú poho-
tovosť, napr. pracovná pohotovosť – § 96 ods. 4 Zákonníka práce, náhrada za ne-
aktívnu časť služobnej pohotovosti – § 100 zákona o štátnej službe, náhrada za
pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie – § 101 zá-
kona o štátnej službe, náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pra-
coviska – § 21 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v obdo-
bí krízovej situácie – § 21a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme. Položka nezahŕňa plat, resp. mzdu za neaktívnu
časť pracovnej (služobnej) pohotovosti na pracovisku podľa osobitných predpisov,
napr. mzdu za pracovnú pohotovosť – § 96 ods. 2 Zákonníka práce, plat za neak-
tívnu časť služobnej pohotovosti – § 95 zákona o štátnej službe, plat za neaktívnu
časť pracovnej pohotovosti na pracovisku – § 19a zákona o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; táto časť sa triedi
v položke 611.

616 Doplatok k platu a ďalší plat

Patrí sem i vyrovnanie platu § 133 zákona o štátnej službe, doplatok k platu počas
dočasného preloženia v súlade s § 34 ods. 4 zákona o štátnej službe, doplatok
k platu pri výkone inej práce, doplatok k služobnému platu, služobnému príjmu.

633016 Reprezentačné

Triedia sa tu reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr. káva, minerálka,
čaj, kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi).

637003 Propagácia, reklama a inzercia

Patria sem napr. výdavky za vytvorenie a údržbu web stránky v medzinárodnej sieti
INTERNET, vládnej sieti GOVNET, vizitky, zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách,
prepis šotov, novoročné pozdravy.

637004 Všeobecné služby

Dodavateľským spôsobom.

Napr. tlač tlačív, kolkových cenín, máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov, cenní-
kov, brožúr a iných publikácií (aj distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a plánografické
služby (napr. razenie a viazanie kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej doku-
mentácie), výroba informačných tabúl. Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádz-
kovanie čističiek odpadových vôd), nakladanie s odpadmi (zber, preprava,
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov), poľnohospodárske a lesnícke práce,
postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane pozberovej úpravy, upratovanie, čistenie, pra-
nie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, informačné služby (monitoring, rešerše, in-
formačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie článkov získaných prostredníctvom
Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby), veterinárna prevencia a ochrana štát-
neho územia, odchyt a ošetrenie zvierat, tlmočnícka a prekladateľská činnosť (vrátane prí-
padnej súvisiacej sprievodcovskej a redakčnej činnosti), externé vyučovanie vrátane
vypracovania skúšobných otázok, overovanie spôsobilosti výkonu povolania, starostlivosť
o chránené časti prírody vrátane dokumentácie ochrany prírody, sprievodcovskej a strážnej
(ochrannej) služby, služieb súvisiacich s ochranou prírody, nahrávanie a ozvučenie pojed-
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návaní, čistenie verejných priestranstiev, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení,
osobitné štatistické zisťovania, spracovanie účtovníctva a miezd, za vykonanie služby, resp.
správu bytového a nebytového hospodárstva správcovským subjektom (napr. s. r. o.), ktorý
spravuje byty v osobnom vlastníctve, ale aj byty nájomné – obecné, t. j. vo vlastníctve obce,
služby správcovi budovy (tzv. režijné náklady); za uloženie zbraní u polície, administratívne
služby. Úprava a výzdoba verejného priestranstva (napr. vlajková výzdoba), šitie, prešíva-
nie, brúsenie, gravírovanie, sklárstvo, stolárstvo, aranžérstvo, iné činnosti poskytované
prijímateľom sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb (napr. kaderníc-
ke a holičské služby, pedikúra, manikúra, masáže), dekorácie, zhotovenie kľúčov
a pečiatok, rámovanie obrazov, sťahovanie a manipulačné práce; služby pri obchodovaní
s cennými papiermi prostredníctvom člena centrálneho depozitára (Centrálny depozitár
cenných papierov Slovenskej republiky), odmena komisárovi cenných papierov – Fond
národného majetku SR), doplnkový predaj devíz, likvidácia prestárlych chemikálií a liekov,
opotrebovaných motorových olejov, renovácia pások a tonerov, služby asistenta poslanca.

637033 Zálohy na projekty Európskej únie

Na zálohové platby prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolu-
financovanie v súlade so systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézne-
ho fondu. Patria sem aj zálohové platby na komunitárne programy. Zúčtovanie
zálohovej platby sa vykoná na príslušných podpoložkách, resp. položkách ekonomickej
klasifikácie podľa skutočnej realizácie výdavkov.

Na tejto podpoložke sa vykazujú aj nepriame výdavky v prípade uplatnenia pau-
šálnej sadzby v rámci realizácie projektov Európskej únie vo vzťahu k riadiacemu
orgánu.

637035 Dane

Napr. miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televí-
ziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom. Patrí sem aj
úhrada DPH na obstaranie tovarov a služieb v rámci výkonu predmetu činnosti,
v ktorej rozsahu je organizácia platiteľom DPH. Na uvedenej podpoložke sa vzá-
jomne započítavajú príjmy z prijatej DPH a vráteného nadmerného odpočtu s vý-
davkami na úhradu DPH v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. Ak
organizácia nie je platiteľom DPH a obstaráva majetok z iného členského štátu,
zaplatená DPH na území Slovenskej republiky vstupuje do obstarávacej ceny
majetku.

637036 Reprezentačné výdavky

Napr. výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostredníctvom catterin-
govej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením. Patria sem aj ostatné výdavky
spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu, tlmočenie a za vstup-
né na kultúrny program a kultúrne podujatie.

649002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia

Patrí sem aj odmena BIB.

711005 Ostatných nehmotných aktív

Napr. územné plány a lesné hospodárske plány, ak spĺňajú kritériá obstarania dl-
hodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov.
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716 Prípravná a projektová dokumentácia

Zahŕňa platby za inžinierskotechnickú pomoc a práce v súvislosti s plánovanou (pripravova-
nou) výstavbou – investičné štúdie a stavebné zámery vrátane grafických podkladov, exper-
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 staveb-
né zásahy, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektu, autorský do-
zor projektanta a ďalšie práce, pokiaľ sa musia vykonať v rámci projektu.

Platby za štúdie a koncepcie všeobecnej, nadodvetvovej alebo makroekonomickej povahy
sa triedia pod 637011 a vedeckého výskumu pod 637010. Rozmnožovacie práce súvisia-
ce so zadaním do verejného obstarávania sa triedia pod 637004.

725001 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia

3. V  Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

456001 Vklady do základného imania

Príjmy súvisiace s vkladom verejných prostriedkov do základného imania subjektov verej-
nej správy.

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

814 Účasť na majetku

Napr. výdavky súvisiace s vkladom rozpočtových prostriedkov alebo prostriedkov Fondu
národného majetku SR do majetku inej právnickej osoby, ako aj výdavky súvisiace so zalo-
žením alebo zriadením inej právnickej osoby, než rozpočtová organizácia alebo príspevko-
vá organizácia, aj vklad do majetku obcí v prípade združenia obcí s právnou subjektivitou
(založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu – § 20b zákona o obecnom zria-
dení; formou platenia členského príspevku to patrí pod 642006. Patria sem aj vklady do
medzinárodných finančných inštitúcií.

814001 V tuzemsku

814002 V zahraničí

819 Ostatné výdavkové finančné operácie

819001 Dlhové cenné papiere

819002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov

Napr. z termínovaného vkladu, ktorým na účely rozpočtovej klasifikácie nie je vklad na ter-
mínovaný bankový účet.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
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Nitriansky samosprávny kraj

Vybavuje : Ing. Pavlíková, tel.: 037/692 29 45 V Nitre 21. 4. 2010
Číslo spisu : 2443/2010-CZ 9319/2010

Cenový výmer č. 3/2010
Nitriansky samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov, § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/ 2003
z 9. decembra 2003, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre prevádzkovateľa:

Obec Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce č. 99
IČO: 3090354

Klasifikácia produkcie:

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

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení počas celej doby
uloženia do zákonnej lehoty pochovania 6,64 €

Uvedené maximálne ceny ú konečné.

Obec Veľké Lovce nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 25. apríla 2010.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Vybavuje : Ing. Pavlíková, tel. 037/692 29 45 V Nitre 25. 3. 2010
Číslo spisu : 1164/2010-CZ 9439/2010

Cenový výmer č. 4/2010

Nitriansky samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003 , prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre prevádzkovateľa:

Obec Jacovce
Farská 288/6
956 21 Jacovce
IČO: 00699209

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií

Výkop hrobu: dĺžka x šírka x hĺbka
klasický 210 cm x 80 cm x 160 cm 100 €

prehĺbený 210 cm x 80 cm x 200 cm 100 €

detský hĺbka do 120 cm 50 €

V cene je zahrnuté len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy. Cena za výkop hrobu je stanovená bez ohľadu na druh a
triedu zeminy, v ktorej sa výkop realizuje, bez ohľadu na ročné obdobie a dni pracovného pokoja.

Klasifikácia produkcie:

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania.

Použitie chladiaceho zariadenia – za prvý deň 10 €

– za každý ďalší aj začatý deň 4 €

Maximálne ceny sú konečné.

Obec Jacovce nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Platnosť cenového výmeru č. 4/2007 vydaného Nitrianskym samosprávnym krajom sa ruší k 24. 3. 2010.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 25. marca 2010.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Žilinský samosprávny kraj

Referent: Ing. Vnuková, tel.: 041/50 32 222 V Žiline 10. 5. 2010
Číslo spisu: 4065/2010/OF-002

Cenový výmer č. 1/2010
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decem-
bra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyš-
ších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým

určuje

maximálne ceny tovaru pre: Obec Zákamenné
029 56 Zákamenné 1002
IČO : 00315001

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.

Výkop hrobu
(dĺžka x šírka x hĺbka cm)

Štandard hrob 210 x 85 x 300 83,00 €

Prehĺbený hrob 210 x 85 x 330 117,00 €

Detský hrob do 10 rokov 100 x 60 x 120 23,00 €

Detský hrob nad 10 rokov 150 x 60 x 160 30,00 €

Cena za výkop je stanovená ako maximálna bez ohľadu na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop
realizuje.

Uvedené maximálne ceny sú konečné.

Obec Zákamenné nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda
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Finančný spravodajca · Vydavateľ: Ministerstvo financií Slovenskej repub-
liky · Redakcia: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, telefón 02/59 58 22 09,
web: www.finance.gov.sk · Administrácia, distribúcia a objednávky: Poradca
podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, telefón:
041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk, web: www.epi.sk
· Reklamácie vybavuje administrácia na telefónnom čísle 041/70 53 222
· Predajňa Finančného spravodajcu: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, telefón:
02/43 42 68 15 · Ďalší predaj zabezpečujú: SÚVAHA, spol. s r. o., Prievozská
14/A, 821 09 Bratislava 2 · ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava · DAMI,
Egrešova 2, 812 07 Bratislava · Ing. PIŠTEK - FREDDIE, Borská 1, 841 04 Bratislava
· Jana Sádecká - Živnostník, Námestie Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča
· Kníhkupectvo Amicus, Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda · Kníhkupectvo MB,
Štefánikova 870, 020 01 Púchov · Ekonomická kancelária - Vladimír Chlebec, Štefá-
nikova 51, 949 01 Nitra · ŠEVT-Kniha, Daniel Smatana, Kmeťkova 26, 949 01
Nitra · Kníhkupectvo DUMA, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica · MODUL s. r. o.
Dom knihy, Braneckého 7, 913 01 Trenčín · MODUL s. r. o. Dom knihy, Mierové ná-
mestie 31, 913 01 Trenčín · Tomusová Zlatica - „A JE TO!”, Križovatka, 969 01
Banská Štiavnica · Kníhkupectvo - Mária Frgolcová, ČSA 7, 977 01 Brezno · Kníh-
kupectvo MARSAB, Hlavná 29, 040 01 Košice · Kníhkupectvo MARSAB, Hlavná
41 080 01 Prešov · Journal - Sýkora Jozef, Ružová 50, 040 11 Košice · LUMA -
PRESS, 26. novembra, 066 01 Humenné.

Informácia odberateľom:

Finančného spravodajcu obdrží odberateľ do 10 dní odo dňa pripísania platby na
účet distribútora. Finančný spravodajca vychádza podľa potreby. Cena Finančného
spravodajcu sa vyberá formou preddavkov vo výške určenej distribútorom. V cene nie
je zahrnuté poštovné. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla
ročníka na základe skutočného počtu a rozsahu všetkých čísiel Finančného spravodaj-
cu. Pri kontakte s administráciou vždy uvádzajte číslo zákazníka. Distribútor sa zavä-
zuje odpovedať na reklamácie do 10 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie
týkajúce sa nedodania niektorého čísla Finančného spravodajcu treba uplatniť do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúceho čísla Finančného spravodajcu.
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