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Dodatok č. 12 

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/13115/2015-421 

  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v súvislosti s vykazovaním schodku verejnej 

správy a vplyvu štrukturálnych a investičných fondov podľa metodiky ESA 2010 mení 

metodické usmernenie takto: 

 

1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A . PRÍJMY 

 

 

 291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie 

Túto podpoložku používa aj certifikačný orgán pri príjme prostriedkov 

Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a platobná jednotka pri príjme prostriedkov spolufinancovania zo ŠR zo 

systémových nezrovnalostí od dlžníka, ktorým je riadiaci 

orgán/sprostredkovateľský orgán pre Európsky sociálny fond, Európsky fond 

regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, 

Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Európsky námorný a rybársky fond, Fond 

európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby uhradených za prostriedky EÚ na 

osobitný (mimorozpočtový) účet pre nezrovnalosti a vratky platobného orgánu 

alebo certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR a uhradených za prostriedky spolufinancovania 

zo ŠR na príjmový účet platobnej jednotky.   

 

Túto podpoložku používa aj Pôdohospodárska platobná agentúra pri príjme 

prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a pri príjme prostriedkov spolufinancovania zo ŠR zo 

systémových nezrovnalostí od dlžníka, ktorým je riadiaci 

orgán/sprostredkovateľský orgán pre Európsky poľnohospodársky a záručný fond 

(záručná sekcia a usmerňovacia sekcia), Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka, Európsky poľnohospodársky záručný fond (Trhovo orientované 

výdavky, priame platby a ostatné priame platby) uhradených za prostriedky EÚ na 

osobitný (mimorozpočtový) účet pre nezrovnalosti a vratky a za prostriedky 

spolufinancovania zo ŠR na príjmový účet Pôdohospodárskej platobnej agentúry.   

 

Túto podpoložku používa aj certifikačný orgán alebo Pôdohospodárska 

platobná agentúra pri príjme prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) 

zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zo systémových nezrovnalostí 

od dlžníka, ktorým je riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pre Európsky 

sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Finančný 

nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, 

Európsky námorný a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie 

osoby, Európsky poľnohospodársky a záručný fond (záručná sekcia a 

usmerňovacia sekcia), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, 

Európsky poľnohospodársky záručný fond (Trhovo orientované výdavky, priame 
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platby a ostatné priame platby) uhradených z kapitoly Všeobecnej pokladničnej 

správy na osobitný (mimorozpočtový) účet pre nezrovnalosti a vratky platobného 

orgánu alebo certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR, 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na osobitný 

(mimorozpočtový) účet Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

 

 291005 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do 

štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania 

Používa certifikačný orgán, platobná jednotka alebo Pôdohospodárska 

platobná agentúra pri príjme prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) 

zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedkov 

spolufinancovania zo ŠR z individuálnych nezrovnalostí a iných vratiek od 

prijímateľa [(vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, vrátenie nezúčtovaného 

predfinancovania, vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu, 

vrátenie v súlade so zmluvou o NFP, vrátenie prostriedkov nepoužitých 

prijímateľom - finančné nástroje, vrátenie penále (úroky z omeškania)] pre 

Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, 

Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné 

hospodárstvo, Európsky námorný a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre 

najodkázanejšie osoby, Európsky poľnohospodársky a záručný fond (záručná 

sekcia a usmerňovacia sekcia), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 

vidieka, Európsky poľnohospodársky záručný fond (Trhovo orientované výdavky, 

priame platby a ostatné priame platby) okrem príjmov za nezrovnalosti 

uhradených z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy na osobitný 

(mimorozpočtový) účet pre nezrovnalosti a vratky platobného orgánu alebo 

certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR alebo na mimorozpočtový účet Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. 

 

2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY 

  

 637012 Poplatky a odvody  

Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne, 

notárske, uloženie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 

a odbery podzemných vôd, váženie vozidiel, znečistenie ovzdušia, očkovanie 

psov, víza, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so 

zmenenou pracovnou schopnosťou, odťahovanie a úschovu zaistených 

motorových vozidiel, úschovu vecí zadržaných osôb, zmluvne dohodnutý 

poplatok z  tržieb, ochranným autorským zväzom, požičovné (za filmy, 

diapozitívy, videokazety, výpožičky kníh získaných prostredníctvom 

Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, atď.), platobný styk - výdavky 

spojené s realizáciou platobného styku pre klientov Štátnej pokladnice, výplatu 

dividend a iné výdavky charakteru platby, odvod finančných prostriedkov na 

základe rozhodnutia správy finančnej kontroly okrem rozhodnutia, ktoré sa 

týka prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, prostriedkov spolufinancovania zo ŠR 

a prostriedkov uvedených v podpoložke 637025, platby za postúpené 
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pohľadávky na poistnom zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňových 

úradov. 

Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť pridelenú 

menu za inú, je to  potrebný vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod položkou 631. 

  

637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do 

štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania  

Používa prijímateľ zo sektora verejnej správy, partner zo sektora verejnej 

správy alebo sprostredovateľský orgán zo sektora verejnej správy (ktorý 

môže realizovať platby prijímateľovi v prípade globálnych grantov) z dôvodu 

neoprávneného čerpania prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedkov spolufinancovania zo ŠR 

pri úhrade individuálnych nezrovnalostí a iných vratiek od prijímateľa [(vrátenie 

nezúčtovanej zálohovej platby, vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, vrátenie 

prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu, vrátenie v súlade so 

zmluvou o NFP, vrátenie prostriedkov nepoužitých prijímateľom - finančné 

nástroje, vrátenie penále (úroky z omeškania)] pre Európsky sociálny fond, 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Finančný nástroj na 

usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Európsky 

námorný a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, 

Európsky poľnohospodársky a záručný fond (záručná sekcia a usmerňovacia 

sekcia), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky 

poľnohospodársky záručný fond (Trhovo orientované výdavky, priame platby a 

ostatné priame platby).  

   

637039    Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu 

nezatriedené  v podpoložke 637038 

Podpoložku používa kapitola Všeobecnej pokladničnej správy a riadiaci orgán/ 

sprostredkovateľský orgán pri úhrade systémových nezrovnalostí dlžníka, 

ktorým je riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán za prostriedky Európskej únie 

podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na osobitný 

(mimorozpočtový) účet pre nezrovnalosti a vratky platobného orgánu alebo 

certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, alebo na mimorozpočtový účet Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry a za prostriedky spolufinancovania zo ŠR pre Európsky 

sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Finančný 

nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, 

Európsky námorný a rybársky fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie 

osoby, Európsky poľnohospodársky a záručný fond (záručná sekcia a 

usmerňovacia sekcia), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, 

Európsky poľnohospodársky záručný fond (Trhovo orientované výdavky, priame 

platby a ostatné priame platby).  

 

 

 

                       Radovan Majerský  

 generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky 


