
 Dodatok č. 2 

k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy 

 na roky 2014 až 2016
1
 

k Prílohe č. 1  „Kódy zdrojov“  

 
 

Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/ 5958 2344 

Číslo: MF/016415/2013-411 

 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia správneho 

sledovania údajov v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení 

a dopĺňa Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 

v Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ takto: 

 

1) v štátnom rozpočte 

sa vytvárajú nové kódy zdrojov: 

EU13  Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020  

1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 

1AB1 Kohézny fond  

1AC1 Európsky sociálny fond  

1AD1 Priame platby  

1AE1 Ostatné priame platby  

1AF1 Trhovo orientované výdavky   

1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

1AH1 Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo  

SP13  Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020  

1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 

1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 

1AB2 Kohézny fond  

1AC2 Európsky sociálny fond  

1AD2 Priame platby  

1AE2 Ostatné priame platby  

1AF2 Trhovo orientované výdavky   

1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

1AH2 Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo  

ZG11  Zahraničné granty  

1AJ1 Európska územná spolupráca  
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SP1G  Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom 

poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona            

č. 523/2004 Z. z.) 

1AJ2 Európska územná spolupráca  

EU33  Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 (zdroje 

z predchádzajúcich rokov) 

3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 

3AB1 Kohézny fond  

3AC1 Európsky sociálny fond  

3AD1 Priame platby  

3AE1 Ostatné priame platby  

3AF1 Trhovo orientované výdavky   

3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

3AH1 Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo  

SP33  Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 

(zdroje z predchádzajúcich rokov) 

3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 

3AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 

3AB2 Kohézny fond  

3AC2 Európsky sociálny fond  

3AD2 Priame platby  

3AE2 Ostatné priame platby  

3AF2 Trhovo orientované výdavky   

3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

3AH2 Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo  

ZG13  Zahraničné granty (zdroje z predchádzajúcich rokov) 

3AJ1 Európska územná spolupráca  

SP3G  Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom 

poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona            

č. 523/2004 Z. z.) - zdroje z predchádzajúcich rokov 

3AJ2 Európska územná spolupráca  

72  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 

72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy 

72b Na základe zmluvy o združení 

72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu 

72d Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po 

zdanení 

72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 

72f Z úhrad stravy 



72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu 

72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu 

72i Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych 

vzťahov k nim 

72j Od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo 

od žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi 

 

Kódy zdrojov (72a-j) sú v súlade s § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

2) v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov, resp. v rozpočtoch ostatných subjektov 

verejnej správy 

sa vytvárajú nové kódy zdrojov 

EU13  Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020  

1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 

1AB1 Kohézny fond  

1AC1 Európsky sociálny fond  

1AD1 Priame platby  

1AE1 Ostatné priame platby  

1AF1 Trhovo orientované výdavky   

1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

1AH1 Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo  

SP13  Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020  

1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 

1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 

1AB2 Kohézny fond  

1AC2 Európsky sociálny fond  

1AD2 Priame platby  

1AE2 Ostatné priame platby  

1AF2 Trhovo orientované výdavky   

1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

1AH2 Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo  

ZG11  Zahraničné granty  

1AJ1 Európska územná spolupráca  

SP1G  Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom 

poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona            

č. 523/2004 Z. z.) 

1AJ2 Európska územná spolupráca  

 



EU33  Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 (zdroje 

z predchádzajúcich rokov) 

3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 

3AB1 Kohézny fond  

3AC1 Európsky sociálny fond  

3AD1 Priame platby  

3AE1 Ostatné priame platby  

3AF1 Trhovo orientované výdavky   

3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

3AH1 Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo  

SP33  Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 

(zdroje z predchádzajúcich rokov) 

3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 

3AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 

3AB2 Kohézny fond  

3AC2 Európsky sociálny fond  

3AD2 Priame platby  

3AE2 Ostatné priame platby  

3AF2 Trhovo orientované výdavky   

3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

3AH2 Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo  

ZG13  Zahraničné granty (zdroje z predchádzajúcich rokov) 

3AJ1 Európska územná spolupráca  

SP3G  Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom 

poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona            

č. 523/2004 Z. z.) - zdroje z predchádzajúcich rokov 

3AJ2 Európska územná spolupráca  

OB11  Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na 

spolufinancovanie povstupových fondov  

11GE  Európsky fond regionálneho rozvoja (3. programové obdobie) 

11GF Kohézny fond (3. programové obdobie) 

11GG Európsky sociálny fond (3. programové obdobie) 

11GH Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (3. programové 

obdobie) 

11GJ Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo (3. programové obdobie)  

OB13  Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na 

spolufinancovanie povstupových fondov (zdroje z predchádzajúcich rokov) 

13GE  Európsky fond regionálneho rozvoja (3. programové obdobie) 

13GF Kohézny fond (3. programové obdobie) 



13GG Európsky sociálny fond (3. programové obdobie) 

13GH Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (3. programové 

obdobie) 

13GJ Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo (3. programové obdobie)  

72  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 

72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy 

72b Na základe zmluvy o združení 

72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu 

72d Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po 

zdanení 

72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 

72f Z úhrad stravy 

72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu 

72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu 

72i Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych 

vzťahov k nim 

72j Od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo 

od žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi 

  

Kódy zdrojov (72a-j) sú v súlade s § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

 

 

                                                                                                              Radovan Majerský 

                                                                                                               generálny riaditeľ  

                                                                                                        sekcie rozpočtovej politiky   

 


