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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. januára 2012
č. MF/6430/2012-311,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie 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

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/
2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto pred-
kladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej
správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008
č. MF/027059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009
č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.) a opatrenia z 29. novembra 2010
č. MF/24301/2010-31 (oznámenie č. 454/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „FIN 5-04“ vkladajú čiarka a slová „finančný výkaz o úveroch,
emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6-04“
a slová „finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej
správy“ sa nahrádzajú slovami „finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyš-
ších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií“.

2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej sprá-
vy podľa splatnosti FIN 6-01“.

3. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2012

Podľa ustanovení účinných od 1. marca 2012 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní fi-
nančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2012.“.

4. V prílohách č. 1 až 6 sa vypúšťa odkaz „*“ a poznámka pod čiarou k tomuto odkazu.

5. V prílohe č. 1 názov Časti II. znie: „Časť II. Finančné operácie, pohyby na mimorozpočtových úč-
toch štátnych rozpočtových organizácií a nerozpočtované pohyby na účtoch subjektu verejnej
správy“.

6. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu k časti II. názov znie: „K časti II. Finančné ope-
rácie, pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií a nerozpočtova-
né pohyby na účtoch subjektu verejnej správy“.
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7. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu k časti II. prvý bod znie:

„1. Časť II. sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy a obsahuje údaje o

a) finančných operáciách (§ 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.),

b) pohyboch na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa
nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho
rozpočtu (§ 13 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z.),

c) príjmových transakciách (hlavná kategória 200 a 300 ekonomickej klasifikácie rozpoč-
tovej klasifikácie) a výdavkových transakciách (hlavná kategória 600 a 700 ekonomic-
kej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie) subjektu verejnej správy, ktoré neboli rozpočto-
vané, ale v skutočnosti sa realizovali, napríklad príjmy a výdavky súvisiace
s podnikateľskou činnosťou; ide o príjmové transakcie a výdavkové transakcie, ktoré nie
sú uvedené v časti I. výkazu.“.

8. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu k časti II. štvrtom bode sa za slová „subjektu
verejnej správy“ vkladajú slová „a transakcie, ktoré sa nerealizujú prostredníctvom rozpočtu príj-
mov a výdavkov“.

9. V prílohe č. 2 názve tretieho bodu sa slová „Slovenská televízia, Slovenský rozhlas“ nahrádzajú
slovami „Rozhlas a televízia Slovenska“.

10. V prílohe č. 2 sa vypúšťa piaty bod.

Doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod.

11. V prílohe č. 6 sa označenie výkazu „FIN 6-01“ nahrádza označením „FIN 6-04“ a pod názvom
výkazu sa text „k 31. decembru ......“ nahrádza textom „k ................“.

12. V prílohe č. 6 v tabuľke stĺpci 5 sa slová „k 31. decembru“ nahrádzajú textom „k ...........“.

13. V prílohe č. 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu siedmom, deviatom a desiatom bode sa slová
„kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „príslušného kalendárneho štvrťroka“.

14. V prílohe č. 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová:
„uskutočnenej v sledovanom období“.

15. V prílohe č. 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu deviatom a desiatom bode sa slová „31. de-
cembru vykazovaného roka“ nahrádzajú slovami „31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. de-
cembru“.

16. Príloha č. 7 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Príloha k opatreniu č. MF/6430/2012-311

Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/20414/2007-31

VZOR

Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí,
vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

k ........................................

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce

Názov subjektu verejnej správy

Právna forma subjektu verejnej správy

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavený dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
finančného výkazu:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu
subjektu verejnej správy:

FIN 7 – 04



Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí,
vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

č.r. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov Stav k .......
bežného obdobia

Stav
k 31. decembru
bezprostredne

predchádzajúceho
obdobia

a 1 2

1. Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok

2. z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov

3. z toho: zákonný rezervný fond

4. Záväzky celkom

5. z toho: záväzky po lehote splatnosti

6. z toho:  uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní
po lehote splatnosti

7. Bankové úvery a výpomoci

8.
z toho:  bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie

predfinancovania spoločných programov Slovenskej
republiky a Európskej únie
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Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organi-
zácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

2. V riadku 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov, o ktorých sa účtuje na syntetickom účte 221
vrátane kladného alebo záporného zostatku účtu 261.

3. V riadkoch 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov
(§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z.).

4. V riadku 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtových skupín 23, 24, 27, 32, 33,
34, 36, 37, 39, 46 a 47 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok,
napríklad kontokorentný účet. Rezervy a časové rozlíšenie na strane pasív a zúčtovanie medzi sub-
jektmi verejnej správy v účtovej skupine 35 sa neuvádzajú.

5. V riadku 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené v lehote splatnosti (§ 19 ods. 1 zákona
č. 583/2004 Z. z.).

6. V riadku 6 sa uvádzajú uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti (§ 19
ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.). Neuvádzajú sa tu napríklad záväzky z neukončených súdnych
sporov.

7. V riadku 7 sa uvádzajú prijaté bankové úvery a výpomoci účtované na účtoch účtových skupín 23,
24, 27, 46 a na účte 221 – Bankové účty, na ktorých sa vykazuje pasívny zostatok, napríklad kon-
tokorentný účet.

8. V riadku 8 sa uvádzajú bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, a to najviac v sume nenávratného fi-
nančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším
územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu (§ 17 ods. 8 zákona č. 583/2004
Z. z.).

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým
úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

č. r. – číslo riadku výkazu
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. januára 2012
č. MF/7839/2012-311

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

V záujme jednotného postupu subjektov verejnej správy pri predkladaní údajov finančných výka-
zov a účtovných výkazov (ďalej len „požadované údaje“) do informačného systému Štátnej pokladni-
ce a DataCentra vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) toto meto-
dické usmernenie, ktorým sa nahrádza Metodické usmernenie MF SR z 29. novembra 2010
č. MF/28090/2010-31 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. 11/2010.

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 príspev-
kové 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-

6 1/2012FINANČNÝ SPRAVODAJCA

1) Príručky pre užívateľov informačného systému Štátnej pokladnice sú uložené na webovom sídle 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 účtovníc-
tva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov.



ganizácie a štátne príspevkové organizácie v Slovenskej republike do troch pracovných dní po
potvrdení správnosti vložených údajov poslednou kapitolou.

A.2. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočto-
vé 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, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v ním určenom termíne
a počte vyhotovení.

A.3.2. Na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa požadova-
né údaje vložené jednotlivými verejnými vysokými školami do informačného systému pokladnice odsú-
hlasia s výkazmi podpísanými ich štatutárnym orgánom a skontrolujú sa transferové vzťahy k jednotli-
vým verejným vysokým školám. Odsúhlasenie údajov podľa príručky užívateľa Schvaľovanie správ-
nosti údajov modulu Výkazníctvo1) sa potvrdí Štátnej pokladnici. Následne sa na úrovni Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhotovia súhrnné výkazy za verejné vysoké
školy v Slovenskej republike a odovzdajú sa ministerstvu 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
Slovenskej 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, Rozhlas a televíziu Slo-
venska, Audiovizuálny fond a prípadne ďalšie subjekty verejnej správy, ktoré nie sú klientmi Štátnej
pokladnice sa požadované údaje predkladajú Štátnej pokladnici elektronicky na adresu meno.priez-
visko@pokladnica.sk, kde „meno.priezvisko“ je meno a priezvisko zodpovedného pracovníka 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 príslušného sub-
jektu 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“
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b) po uložení a spracovaní načítaného súboru:

Stav spracovania „Spracovanie“ Status text „Úspešne“ Status správa „Všetky IDoc úspešne
spracované“

pre všetky odovzdávané súbory.

Vzory jednotlivých druhov súborov sú dostupné na webovom sídle Štátnej pokladnice v časti Ser-
vis pre klientov – Výkazníctvo – Predpisy – Predpisy 2012. V týchto súboroch prvých 20 riadkov pred-
stavuje konkrétny popis štruktúry súboru, samotná údajová časť sa začína na 21. riadku. Pre názor-
nosť 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 oddeľujú
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 sociál-
neho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného subjek-
tu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie 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. 20120331 = 31. marec 2012)

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 2012
až 2014 (FS 2/2011) vrátane dodatku č. 2 z FS 11/2011

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 ana-
lytickej 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 2/2011) – 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 sociál-
neho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného subjek-
tu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/
2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov). Napr.:
20 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
85 – 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., RTS, 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. 20120331 = 31. marec 2012)

Synteticky ucet pre ostatné subjekty verejnej správy:
znaky:
PRR – pre všetky príjmové podpoložky ekonomickej klasifikácie, ktoré patria do čas-

ti 1.1 Príjmy výkazu FIN 1-04 (rozpočtované)
PRN – pre všetky príjmové podpoložky ekonomickej klasifikácie, ktoré patria do

časti 2.1 Príjmové operácie výkazu FIN 1-04 (nerozpočtované príjmy a príj-
mové finančné operácie)

VYR – pre všetky výdavkové podpoložky ekonomickej klasifikácie, ktoré patria do
časti 1.2 Výdavky výkazu FIN 1-04 (rozpočtované)

VYN – pre všetky výdavkové podpoložky ekonomickej klasifikácie, ktoré patria do
časti 2.2 Výdavkové operácie výkazu FIN 1-04 (nerozpočtované výdavky
a výdavkové finančné operácie)

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 ana-
lytickej 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
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Pole Význam

Zdroj SR/Zdroj VUC kód zdroja (FS 2/2011) – 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

Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu ve-
rejnej 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, verejnej vysokej školy alebo ostatného subjektu verejnej správy
podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. de-
cembra 2004 v znení neskorších predpisov). Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – Environmentálny fond,
101 – Bratislavský samosprávny kraj,
300 – Sociálna poisťovňa,
110 – verejná vysoká škola,
600 – Fond národného majetku Slovenskej republiky,
900 – Slovenský pozemkový fond,
120 – ÚpDnZS, ÚPN, SNSLP, Slovenská konsolidačná, a. s., RTS, 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. 20120331 = 31. marec 2012)

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;

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 finanč-
ných pasív podľa sektorov FIN 3 – 04 a výkazu Finančný výkaz o členení finančných aktív a fi-
nančných 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 sociál-
neho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného subjek-
tu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/
2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov). Napr.:
20 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
85 – 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., RTS, 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. 20120331 = 31. marec 2012)

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

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
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Pole Význam
Ost.pohladavky/
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

Štruktúra dlhu subjektu verejnej správy

Pole Význam
Kód organizačnej
klasifikácie
rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu, vyššieho územného celku, fondu sociál-
neho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného subjek-
tu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/
2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov). Napr.:
20 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
85 – 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., RTS, 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. 20120331 = 31. marec 2012)

Poloz.vykazov FIN = QDXX, kde XX je číslo riadku Výkazu FIN 5 – 04
Bankove uvery hodnota v stĺpci 1 Výkazu FIN 5 – 04
Emitovane dlhopisy hodnota v stĺpci 2 Výkazu FIN 5 – 04
Investic.dod.uvery hodnota v stĺpci 3 Výkazu FIN 5 – 04
Ostatne pozicky hodnota v stĺpci 4 Výkazu FIN 5 – 04
Financny prenajom hodnota v stĺpci 5 Výkazu FIN 5 – 04

Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách
a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6 – 04

Úvery, emitované dlhopisy, zmenky a finančný prenájom subjektu verejnej správy

Pole Význam
Kód organizačnej
klasifikácie
rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu, vyššieho územného celku, fondu sociál-
neho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej školy alebo ostatného subjek-
tu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/
2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov). Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – 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., RTS, TASR, RTVS,

s.r.o., 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. 20120331 = 31. marec 2012)

Symbol dlhoveho
nastroja

hodnota v stĺpci 1 Výkazu FIN 6 – 04 – symbol dlhového nástroja podľa tabuľky uve-
denej v bode 2 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu alebo kód UHRN pri vykazova-
ní nulových hodnôt (sumárna hodnota všetkých záznamov sa v CSV súbore neuvá-
dza).
Napr. ED, FP, ... alebo UHRN, ...)

Kod meny podľa kurzového lístka NBS, v ktorej bol dlhový nástroj pôvodne prijatý (napr.
SKK, USD, JPY, ...)

Prvy rok cerpania v tvare RRRR (napr. 2008)

Rok splatnosti v tvare RRRR (napr. 2012)

Rocny urok výška úroku v eurách a centoch v bežnom roku (napr. 1586,25)

Datum vyplaty uroku v tvare DDMM (napr. 3110 – 31. októbra)

Nesplatena menovita
hodnota
k 31.decembru

nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. decembru vykazovaného roka v menovi-
tej hodnote

z toho: zahranicni
veritelia

nesplatená výška dlhových nástrojov k 31. decembru vykazovaného roka voči zahra-
ničným veriteľom v menovitej hodnote

Údaje pre zostavenie výkazu Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí,
vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 7 – 04

Vybrané pohľadávky a záväzky

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie
rozpočtovej
klasifikácie

kód vyššieho územného celku podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR
č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov). Napr.:
101 – Bratislavský samosprávny kraj,

ID klient/
Organizacia ICO

IČO organizácie na 8 znakov doplnené zľava nulami

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20120331 = 31. marec 2012)

Poloz.vykazov PZ = BZX, kde X je číslo riadku Výkazu FIN 7 – 04

Stav k ...... bezneho
obdobia

hodnota v stĺpci 1 Výkazu FIN 7 – 04

Stav k 31.dec.
bezprostr.predch.UO

hodnota v stĺpci 2 Výkazu FIN 7 – 04
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Údaje pre zostavenie priebežnej účtovnej závierky Súvaha Úč POI 3 – 01 a Výkaz ziskov
a strát Úč POI 4 – 04 pre zdravotné poisťovne

Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie

kód subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie 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

Kalendarny den deň, ku ktorému sa vzťahujú údaje výkazu v tvare RRRRMMDD
(napr. 20120331 = 31. marec 2012)

Poloz.vykazov POI = SXXX, kde XXX je číslo riadku Súvahy Úč POI 3 – 01 resp.
= VXXX, kde XXX je číslo riadku Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 04

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 (BUO) hodnota v stĺpci 1 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 04

Medzisucet (BUO) hodnota v stĺpci 2 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 04

Vysledok (BUO) hodnota v stĺpci 3 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 04

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 – 04

Kumulativne BUO hodnota v stĺpci 5 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 04

Kumulativne
Bezprostr.predch.UO

hodnota v stĺpci 6 Výkazu ziskov a strát Úč POI 4 – 04

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

Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie
rozpočtovej
klasifikácie

kód kapitoly štátneho rozpočtu, štátneho fondu alebo vyššieho územného celku po-
dľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decem-
bra 2004 v znení neskorších predpisov). Napr.:
01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
85 – 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. 20121231 = 31. december 2012)
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Pole Význam

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,
Rozhlas a televíziu Slovenska, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Tlačovú agentúru SR
a Audiovizuálny fond

Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Pole Význam

Kód organizačnej
klasifikácie
rozpočtovej
klasifikácie

kód subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie 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, RTS, TASR, 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. 20121231 = 31. december 2012)

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
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Pole Význam

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 (opatrenie 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. 20121231 = 31. december 2012)

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

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 (opatrenie 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. 20121231 = 31. december 2012)
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Pole Význam

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 (opatrenie 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. 20121231 = 31. december 2012)

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
rozpočtovej
klasifikácie

kód subjektu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie (opatrenie 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/
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. 20121231 = 31. december 2012)

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, štátneho
fondu, vyššieho územného celku, fondu sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, verejnej vysokej
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
2012 až 2014 (FS 2/2011) – 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.).
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Typ zdroja – kód typu zdroja definovaný jednoznakovým písmenom R v symbole SY11 ak ide o roz-
počtové príjmy alebo výdavky (§ 8 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.) alebo písmenom M v symbole
SY11 ak ide o mimorozpočtové príjmy alebo výdavky (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004
Z. z.) – napr. pri kóde zdroja 72b alebo 11O3 (ak ide o prostriedky EÚ na mimorozpočtovom účte).

Zdroj VUC – kód zdroja podľa prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky
2012 až 2014 (FS 2/2011) – 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
(pozri 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 doplnené
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 organizácia...),
A201 predstavuje označenie riadku č. 01 vybraných aktív časti 2.1 (za subjekt verejnej správy, kto-
rým je Fond národného majetku SR), P549 predstavuje označenie riadku č. 49 vybraných pasív časti
5.2 (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.

Poloz.vykazov PZ – predstavuje číslo riadku finančného výkazu:

FIN 7 – 04 v tvare BZX, kde X je číslo riadku.

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, 83, 101 a 102 výkaz FIN 2 – 04 k 31. decembru rozpoč-
tového roka nepredkladajú, ale predkladajú účtovný výkaz Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01 a Výkaz
ziskov 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
2012 k 31. 12. 2011). 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, účtovné výkazy a priebežné účtovné závierky platí, že údaje za organizá-
ciu obsahujú všetky riadky výkazu aj keď sa ich hodnota vo všetkých stĺpcoch rovná nule. Tiež sa poža-
dujú správne vyplnené súčtové 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 uvedená nenulová hodnota 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 Úč NUJ 1 – 01, Súvaha Úč SP 1 – 01, Súvaha Úč POI
3 – 01, Súvaha Úč FNM SR 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.4.   Odporúčaná štruktúra a použitie jednotlivých symbolov v rámci analytickej evidencie od 1. 7. 2010
pre triedenie príjmov a výdavkov štátnych rozpočtových organizácií podľa rozpočtovej klasifikácie

Pozícia
v analytickej

evidencii

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

SY1

Oddiel

SY2

Skupina

SY3

Trieda

SY4

Podtrieda

SY5

Položka

SY6

Podpoložka

SY7

Zdroj

SY8

Program

SY9

Podprogram

SY10

Projekt/
Prvok programu

SY11

Typ
zdroja

SY12 SY13 SY14

Pre vlastné analytické členenie
organizácií a kapitol štátneho rozpočtu

Počet
znakov

Význam sledovaného symbolu

SY1 2 Funkčná klasifikácia: oddiel

SY2 1 Funkčná klasifikácia: skupina

SY3 1 Funkčná klasifikácia: trieda

SY4 1 Funkčná klasifikácia: podtrieda

SY5 3 Ekonomická klasifikácia: položka

SY6 3 Ekonomická klasifikácia: podpoložka

SY7 4 Kód zdroja;
označenie typu príjmu alebo výdavku krytého týmto príjmom podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy...;

SY8 3 Kód programu

SY9 2 Kód podprogramu

SY10 2 Kód projektu/prvku

SY11 1 Kód typu zdroja

SY12 2 Pre vlastné analytické členenie organizácie alebo kapitoly štátneho rozpočtu

SY13 1 Pre vlastné analytické členenie organizácie alebo kapitoly štátneho rozpočtu

SY14 2 Pre vlastné analytické členenie organizácie alebo kapitoly štátneho rozpočtu



B.5. Odporučené členenie analytickej evidencie pre použitie rozpočtovej klasifikácie v štát-
nych 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 2/2011) –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“ ale-
bo „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
„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„35“
„36“ alebo „37“
alebo „38“

� znaky „72c“

prostriedky prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotá-
cie alebo grantu (§23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004
Z. z.):
� dotácia (príjem dotácie od inej rozpočtovej organizácie,

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

� 1) zahraničný grant
2) dotácia/transfer (prostriedky EÚ a spolufinancovania,
ktoré sú zaradené aj do príjmov a výdavkov štátneho rozpoč-
tu, napr. – 11S1, 11S2, 13S1, 13S2) a sú rozpočtovej orga-
nizácii poskytnuté prostredníctvom ostatných subjektov verej-
nej správy (napr. verejných vysokých škôl) ;
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „331001“
alebo „331002“ alebo „332001“ alebo „332002“, v prípa-
de dotácie napr. „312011“ alebo „322008“;

� tuzemský grant alebo iný príjem.
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „311000“,
alebo „321000“ alebo „292027“.
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SYMBOL ZNAK POPIS
– znaky „72d“ prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení (§23 ods. 1 písm. d) zá-
kona č. 523/2004 Z. z.)
V symboloch “5“ a „6“ sa uvádza podpoložka „292027“.

– znaky „72e“ prostriedky prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poiste-
nia alebo zo zákonného poistenia (§23 ods. 1 písm. e) záko-
na 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 rodi-
ny 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 die-
ťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niekto-
rých 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 2/2011) –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

„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
„35“ 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 dotáciou (prostriedky EÚ a spolufinanco-

vanie, ktoré sú zaradené aj do príjmov a výdavkov štátneho
rozpočtu, napr. – 11S1, 11S2, 13S1, 13S2) a sú poskytnuté
prostredníctvom ostatných subjektov verejnej správy (napr. ve-
rejných vysokých škôl);

� 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 osobitné-
ho 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 rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v sú-
lade 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, 012, 013, 014, 015, 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 2/2011) –1)
v štátnom rozpočte

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

Ostatné symboly bez odporučeného členenia.

II.

C. Postup pri predkladaní požadovaných údajov
do informačného systémuDataCentra

C.1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie (§ 2 ods. 1 písm. c) opatrenia)

C.1.1. Na úrovni obce sa požadované údaje za obec a za ňou zriadené rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie predložia na dátovom nosiči príslušnému metodikovi na daňovom úrade
v týchto termínoch: za I., II. a III. štvrťrok do 20 dní po skončení príslušného obdobia a za IV. štvrťrok
do 1. februára nasledujúceho rozpočtového roka. Na úrovni metodika daňového úradu sa vykoná
kontrola výkazových väzieb jednotným programom zabezpečeným ministerstvom, zapísanie požado-
vaných údajov do súborov a ich predloženie do DataCentra, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava alebo
e-mailom na adresu obce@datacentrum.sk alebo sa odovzdávajú prostredníctvom portálu cez rozhra-
nie obcí dostupné na stránke www.datacentrum.sk v týchto termínoch: za I., II. a III. štvrťrok do 25 dní
a za IV. štvrťrok do 33 dní po skončení príslušného obdobia.
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C.1.2. Na úrovni DataCentra sa vyhotovia sumárne výkazy obcí a nimi zriadených rozpočtových
organizácií a sumárne výkazy príspevkových organizácií obcí v Slovenskej republike a odovzdajú sa
ministerstvu v určených termínoch2). Následne sa súbory sumárnych výkazov za obce v Slovenskej re-
publike a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie prenesú v .csv štruktúre do
informačného systému pokladnice.

C.2. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 1 písm. f) opatrenia

C.2.1. Na úrovni subjektu verejnej správy uvedeného v § 2 ods. 1 písm. f) opatrenia, ktorý účtuje
v sústave podvojného účtovníctva, sa požadované údaje finančných výkazov FIN 1-04, FIN 2-04,
FIN 6-04 a FIN 7-04 predložia na dátovom nosiči príslušnému metodikovi na daňovom úrade v týchto
termínoch: za I., II. a III. štvrťrok do 20 dní po skončení príslušného obdobia a za IV. štvrťrok do 1. feb-
ruára nasledujúceho rozpočtového roka. Na úrovni metodika daňového úradu sa vykoná kontrola vý-
kazových väzieb, zapísanie požadovaných údajov do súborov a ich predloženie do DataCentra, Cin-
torínska 5, 814 88 Bratislava alebo e-mailom na adresu obce@datacentrum.sk alebo sa odovzdávajú
prostredníctvom portálu cez rozhranie obcí dostupné na stránke www.datacentrum.sk v týchto termí-
noch: za I., II. a III. štvrťrok do 25 dní a za IV. štvrťrok do 33 dní po skončení príslušného obdobia.

Pri predkladaní údajov účtovných výkazov Súvaha Úč NUJ 1-01 a Výsledovka Úč NUJ 2-01 sa
postupuje v súlade s platným opatrením č. MF/25682/2007-74.

C.2.2. Na úrovni DataCentra sa vyhotovia sumárne finančné výkazy subjektov verejnej správy
uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) opatrenia, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a odovzdajú
sa ministerstvu v určených termínoch2). Následne sa súbory sumárnych výkazov subjektov verejnej
správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) opatrenia prenesú v .csv štruktúre do informačného systému
pokladnice.

C.2.3. Na úrovni subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) opatrenia, ktoré účtujú
v sústave jednoduchého účtovníctva sa požadované údaje výkazov Výkaz o príjmoch a výdavkoch
a Výkaz o majetku a záväzkoch predkladajú v súlade s platným opatrením č. MF/24975/2010-74.

C.3. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 2 opatrenia

C.3.1. Na úrovni subjektu verejnej správy uvedeného v § 2 ods. 2 písm. a) opatrenia sa požado-
vané údaje predložia na dátovom nosiči príslušnému metodikovi na daňovom úrade do 20. mája na-
sledujúceho rozpočtového roka. Na úrovni metodika daňového úradu sa vykoná kontrola výkazo-
vých väzieb, zapísanie požadovaných údajov do súborov a ich predloženie do DataCentra,
Cintorínska 5, 814 88 Bratislava do 25. mája nasledujúceho rozpočtového roka.

C.3.2. Na úrovni subjektu verejnej správy uvedeného v § 2 ods. 2 písm. b) opatrenia sa požado-
vané údaje predložia na dátovom nosiči alebo e-mailom na adresu obce@datacentrum.sk do
20. mája nasledujúceho rozpočtového roka. Jedno vyhotovenie opisu výkazov podpísané štatutár-
nym zástupcom subjektu verejnej správy sa predloží odboru legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu
Ministerstva financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava v stanovených termínoch2).

C.3.3. Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 2 opatrenia DataCentrum zabezpečí nahra-
tie konsolidovaných účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok obcí, ktoré nemajú po-
vinnosť konsolidovať, do informačného systému Jednotného účtovníctva štátu v určených termínoch2).

D. Spracovanie výkazov v informačnom systéme DataCentra

Súbory sa odovzdávajú na dátovom nosiči, posielajú sa e-mailom na adresu obce@data-
centrum.sk alebo sa odovzdávajú prostredníctvom portálu cez rozhranie obcí dostupné na
stránke www.datacentrum.sk . Údaje vo všetkých výkazoch sa odovzdávajú v eurách za-
okrúhlene na dve desatinné miesta.
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Každá veta sa skladá (bez ohľadu na druh spracovávaného výkazu) z hlavičky vety a údajovej
časti vety. Hlavička vety obsahuje identifikačné údaje výkazu a je jednotná pre všetky výkazy. Obsa-
huje kód okresu, IČO, kód obce, rok a mesiac vykazovacieho obdobia, typ organizácie (účtovnej jed-
notky). Údajová časť vety obsahuje číselné položky v štruktúre príslušného výkazu.

Označenie číselných položiek údajovej časti vety (okrem príjmov a výdavkov vo výkazoch FIN
1-04 a údajov výkazu FIN 6-04) je v tvare: RSxxxyy, kde

R – riadok, S – stĺpec, xxx – číslo riadku, yy – číslo stĺpca výkazu

Vety s rovnakou štruktúrou sú zoskupené do súboru. Súbor obsahuje individuálne údaje jednotli-
vých účtovných jednotiek. Súbory sú v tvare DBF.

Úhrn príjmov a výdavkov sa uvádza ako posledný riadok údajov bežného rozpočtu resp. ka-
pitálového rozpočtu a finančných operácií výkazu FIN 1-04. Je označený znakom “9“, ktorý pre da-
tabázy PRIJ.DBF, PRIJPO.DBF a PRIJNUJ.DBF je v prvej pozícii stĺpca ZDROJ a pre databázy
VYD.DBF, VYDPO.DBF a VYDNUJ.DBF je v prvej pozícii stĺpca PROGRAM. Ostatné stĺpce až na
schválený rozpočet, rozpočet po zmenách a skutočnosť obsahujú medzery (nie nuly).

Úhrn údajov výkazu FIN 6-04 sa uvádza ako posledný riadok a je označený znakom “9“,
ktorý pre databázu FIN6.DBF je uvedený v prvej pozícii stĺpca SYMBOL, pričom v stĺpcoch „Nespla-
tená menovitá hodnota“ a „z toho zahraniční veritelia“ je uvedená suma resp. nulová hodnota pre
nulový výkaz.

D.1. Popis štruktúry viet

Povinné názvy súborov sú:

Názov Výkaz Poznámka

PRIJ.DBF FIN 1-04 Príjmy rozpočtu a finančné operácie obcí a rozpočtových
organizácií v pôsobnosti obcí

štvrťročný výkaz

VYD.DBF FIN 1-04 Výdavky rozpočtu a finančné operácie obcí a rozpočto-
vých organizácií v pôsobnosti obcí

štvrťročný výkaz

PRIJPO.DBF FIN 1-04 Príjmy rozpočtu a finančné operácie príspevkových orga-
nizácií v pôsobnosti obcí

štvrťročný výkaz

VYDPO.DBF FIN 1-04 Výdavky rozpočtu a finančné operácie príspevkových or-
ganizácií v pôsobnosti obcí

štvrťročný výkaz

PRIJNUJ.DBF FIN 1-04 Príjmy rozpočtu a finančné operácie neziskových organi-
zácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) opatrenia, ktoré účtujú v sústave
podvojného účtovníctva

štvrťročný výkaz

VYDNUJ.DBF FIN 1-04 Výdavky rozpočtu a finančné operácie neziskových orga-
nizácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) opatrenia, ktoré účtujú v sústave
podvojného účtovníctva

štvrťročný výkaz

FIN2A.DBF FIN 2-04 Vybrané údaje z aktív a pasív obcí, rozpočtových a prí-
spevkových organizácií v pôsobnosti obcí – riadky 01-58

štvrťročný výkaz pre
1. až 3. štvrťrok

FIN2P.DBF FIN 2-04 Vybrané údaje z aktív a pasív obcí, rozpočtových a prí-
spevkových organizácií v pôsobnosti obcí – riadky 59-92

štvrťročný výkaz pre
1. až 3. štvrťrok

FIN2NUJ.DBF FIN 2-04 Vybrané údaje z aktív a pasív neziskových organizácií pod-
ľa § 2 ods. 1 písm. f) opatrenia, ktoré účtujú v sústave podvojného úč-
tovníctva

štvrťročný výkaz
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Názov Výkaz Poznámka

FIN3A1.DBF FIN 3-04 Prírastky/úbytky finančných aktív podľa sektorov – riadky
01 – 12

štvrťročný výkaz

FIN3A2.DBF FIN 3-04 Prírastky/úbytky finančných aktív podľa sektorov – riadky
13 – 26

štvrťročný výkaz

FIN3P.DBF FIN 3-04 Prírastky/úbytky finančných pasív podľa sektorov – riadky
27 – 52

štvrťročný výkaz

FIN5.DBF FIN 5-04 Štruktúra dlhu podľa rezidentov a meny štvrťročný výkaz

FIN6.DBF FIN 6-04 O úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finanč-
nom prenájme

štvrťročný výkaz

FIN7.DBF FIN 7-04 Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov štvrťročný výkaz

FIN4A1.DBF FIN 4-01 Členenie finančných aktív podľa sektorov – riadky 01 – 12 ročný výkaz

FIN4A2.DBF FIN 4-01 Členenie finančných aktív podľa sektorov – riadky 13 – 26 ročný výkaz

FIN4P.DBF FIN 4-01 Členenie finančných pasív podľa sektorov – riadky 27 – 52 ročný výkaz

SUA1.DBF Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 časť Aktíva, riadky 001 – 059 ročný výkaz

SUA2.DBF Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 časť Aktíva, riadky 060 – 114 ročný výkaz

SUP.DBF Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 časť Pasíva, riadky 115 – 183 ročný výkaz

ZS1.DBF Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 časť Náklady riadky
001-053

ročný výkaz

ZS2.DBF Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 časť Náklady riadky
054 – 064, časť Výnosy riadky 065-108

ročný výkaz

ZS3.DBF Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 časť Výnosy riadky
109-138

ročný výkaz

KSUA.DBF Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1-01 časť Aktíva
riadky 001-117

ročný výkaz

KSUP.DBF Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1-01 časť Pasíva
riadky 118 – 188

ročný výkaz

KZS1.DBF Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2-01
časť Náklady riadky 001 – 054

ročný výkaz

KZS2.DBF Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2-01
časť Náklady riadky 055 – 065, časť Výnosy riadky 066-110

ročný výkaz

KZS3.DBF Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2-01
časť Výnosy riadky 111 – 141

ročný výkaz
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D.2. Popis štruktúry jednotlivých súborov

PRIJ.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia)

CAST CHARACTER 1 časť (“1“ – Príjmy bežného rozpočtu,
“2“ – Príjmy kapitálového rozpočtu,
“3“ – Príjmy finančných operácií)

ZDROJ CHARACTER 4 zdroj
POL CHARACTER 3 položka
PODP CHARACTER 3 podpoložka
RS00001 NUMERIC (15,2) schválený rozpočet
RS00002 NUMERIC (15,2) rozpočet po zmenách
RS00003 NUMERIC (15,2) skutočnosť

VYD.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia)

CAST CHARACTER 1 časť (“1“ – Výdavky bežného rozpočtu,
“2“ – Výdavky kapitálového rozpočtu,
“3“ –Výdavky finančných operácií)

PROGRAM CHARACTER 7 program
ZDROJ CHARACTER 4 zdroj
ODD CHARACTER 2 oddiel
SKUP CHARACTER 1 skupina
TRIEDA CHARACTER 1 trieda
PODTR CHARACTER 1 podtrieda
POL CHARACTER 3 položka
PODP CHARACTER 3 podpoložka
RS00001 NUMERIC (15,2) schválený rozpočet
RS00002 NUMERIC (15,2) rozpočet po zmenách
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RS00003 NUMERIC (15,2) skutočnosť

PRIJPO.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“02“– príspevková organizácia)
CAST CHARACTER 1 časť (“1“ – Príjmy rozpočtu,

“3“ – Príjmové finančné operácie)
ZDROJ CHARACTER 4 zdroj
POL CHARACTER 3 položka
PODP CHARACTER 3 podpoložka
RS00001 NUMERIC (15,2) schválený rozpočet
RS00002 NUMERIC (15,2) rozpočet po zmenách
RS00003 NUMERIC (15,2) skutočnosť

VYDPO.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“02“ – príspevková organizácia)
CAST CHARACTER 1 časť (“1“ – Výdavky rozpočtu,

“3“ – Výdavkové finančné operácie)
PROGRAM CHARACTER 7 program
ZDROJ CHARACTER 4 zdroj
ODD CHARACTER 2 oddiel
SKUP CHARACTER 1 skupina
TRIEDA CHARACTER 1 trieda
PODTR CHARACTER 1 podtrieda
POL CHARACTER 3 položka
PODP CHARACTER 3 podpoložka
RS00001 NUMERIC (15,2) schválený rozpočet
RS00002 NUMERIC (15,2) rozpočet po zmenách
RS00003 NUMERIC (15,2) skutočnosť

PRIJNUJ.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
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DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“31“ – nezisková organizácia)
CAST CHARACTER 1 časť (“1“ – Príjmy rozpočtu,

“3“ –Príjmy finančných operácií)
ZDROJ CHARACTER 4 zdroj
POL CHARACTER 3 položka
PODP CHARACTER 3 podpoložka
RS00001 NUMERIC (15,2) schválený rozpočet
RS00002 NUMERIC (15,2) rozpočet po zmenách
RS00003 NUMERIC (15,2) skutočnosť

VYDNUJ.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“31“ – nezisková organizácia)
CAST CHARACTER 1 časť (“1“ – Výdavky rozpočtu,

“3“ –Výdavky finančných operácií)
PROGRAM CHARACTER 7 program
ZDROJ CHARACTER 4 zdroj
ODD CHARACTER 2 oddiel
SKUP CHARACTER 1 skupina
TRIEDA CHARACTER 1 trieda
PODTR CHARACTER 1 podtrieda
POL CHARACTER 3 položka
PODP CHARACTER 3 podpoložka
RS00001 NUMERIC (15,2) schválený rozpočet
RS00002 NUMERIC (15,2) rozpočet po zmenách
RS00003 NUMERIC (15,2) skutočnosť

FIN2A.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia,
“02“ – príspevková organizácia)
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RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
RS00103 NUMERIC (15,2)
RS00104 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS05801 NUMERIC (15,2)
RS05802 NUMERIC (15,2)
RS05803 NUMERIC (15,2)
RS05804 NUMERIC (15,2)

FIN2P.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia,
“02“ – príspevková organizácia)

RS05905 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS05906 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS09205 NUMERIC (15,2)
RS09206 NUMERIC (15,2)

FIN2NUJ.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“31“ – nezisková organizácia)
RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
RS00103 NUMERIC (15,2)
RS00104 NUMERIC (15,2)
.
.
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.
RS04001 NUMERIC (15,2)
RS04002 NUMERIC (15,2)
RS04003 NUMERIC (15,2)
RS04004 NUMERIC (15,2)
RS04105 NUMERIC (15,2)
RS04106 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS06205 NUMERIC (15,2)
RS06206 NUMERIC (15,2)

FIN3A1.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – príspevková organizácia)

RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
RS00103 NUMERIC (15,2)
RS00104 NUMERIC (15,2)
RS00105 NUMERIC (15,2)
RS00106 NUMERIC (15,2)
RS00107 NUMERIC (15,2)
RS00108 NUMERIC (15,2)
RS00109 NUMERIC (15,2)
RS00110 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS01201 NUMERIC (15,2)
RS01202 NUMERIC (15,2)
RS01203 NUMERIC (15,2)
RS01204 NUMERIC (15,2)
RS01205 NUMERIC (15,2)
RS01206 NUMERIC (15,2)
RS01207 NUMERIC (15,2)
RS01208 NUMERIC (15,2)
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RS01209 NUMERIC (15,2)
RS01210 NUMERIC (15,2)

FIN3A2.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ –príspevková organizácia)

RS01301 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS01302 NUMERIC (15,2)
RS01303 NUMERIC (15,2)
RS01304 NUMERIC (15,2)
RS01305 NUMERIC (15,2)
RS01306 NUMERIC (15,2)
RS01307 NUMERIC (15,2)
RS01308 NUMERIC (15,2)
RS01309 NUMERIC (15,2)
RS01310 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS02601 NUMERIC (15,2)
RS02602 NUMERIC (15,2)
RS02603 NUMERIC (15,2)
RS02604 NUMERIC (15,2)
RS02605 NUMERIC (15,2)
RS02606 NUMERIC (15,2)
RS02607 NUMERIC (15,2)
RS02608 NUMERIC (15,2)
RS02609 NUMERIC (15,2)
RS02610 NUMERIC (15,2)

FIN3P.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,
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“23“ – mesto,
“02“ – príspevková organizácia)

RS02721 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS02722 NUMERIC (15,2)
RS02723 NUMERIC (15,2)
RS02724 NUMERIC (15,2)
RS02725 NUMERIC (15,2)
RS02726 NUMERIC (15,2)
RS02727 NUMERIC (15,2)
RS02728 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS05221 NUMERIC (15,2)
RS05222 NUMERIC (15,2)
RS05223 NUMERIC (15,2)
RS05224 NUMERIC (15,2)
RS05225 NUMERIC (15,2)
RS05226 NUMERIC (15,2)
RS05227 NUMERIC (15,2)
RS05228 NUMERIC (15,2)

FIN5.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – príspevková organizácia)

RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
RS00103 NUMERIC (15,2)
RS00104 NUMERIC (15,2)
RS00105 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS01101 NUMERIC (15,2)
RS01102 NUMERIC (15,2)
RS01103 NUMERIC (15,2)
RS01104 NUMERIC (15,2)
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RS01105 NUMERIC (15,2)

FIN6.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia,
“02“ – príspevková organizácia,
“31“ – nezisková organizácia)

SYMBOL CHARACTER 4 symbol dlhového nástroja
MENA CHARACTER 3 kód meny
ROK_CERP CHARACTER 4 prvý rok čerpania (RRRR)
ROK_SPLAT CHARACTER 4 rok splatnosti (RRRR)
UROK NUMERIC (15,2) ročný úrok
DAT_UROK CHARACTER 4 dátum výplaty úroku (DDMM)
RS00001 NUMERIC (15,2) nesplatená menovitá hodnota
RS00002 NUMERIC (15,2) z toho zahraniční veritelia

FIN7.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia)

RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS00801 NUMERIC (15,2)
RS00802 NUMERIC (15,2)

FIN4A1.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
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DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – príspevková organizácia)

RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
RS00103 NUMERIC (15,2)
RS00104 NUMERIC (15,2)
RS00105 NUMERIC (15,2)
RS00106 NUMERIC (15,2)
RS00107 NUMERIC (15,2)
RS00108 NUMERIC (15,2)
RS00109 NUMERIC (15,2)
RS00110 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS01201 NUMERIC (15,2)
RS01202 NUMERIC (15,2)
RS01203 NUMERIC (15,2)
RS01204 NUMERIC (15,2)
RS01205 NUMERIC (15,2)
RS01206 NUMERIC (15,2)
RS01207 NUMERIC (15,2)
RS01208 NUMERIC (15,2)
RS01209 NUMERIC (15,2)
RS01210 NUMERIC (15,2)

FIN4A2.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – príspevková organizácia)

RS01301 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS01302 NUMERIC (15,2)
RS01303 NUMERIC (15,2)
RS01304 NUMERIC (15,2)
RS01305 NUMERIC (15,2)
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RS01306 NUMERIC (15,2)
RS01307 NUMERIC (15,2)
RS01308 NUMERIC (15,2)
RS01309 NUMERIC (15,2)
RS01310 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS02601 NUMERIC (15,2)
RS02602 NUMERIC (15,2)
RS02603 NUMERIC (15,2)
RS02604 NUMERIC (15,2)
RS02605 NUMERIC (15,2)
RS02606 NUMERIC (15,2)
RS02607 NUMERIC (15,2)
RS02608 NUMERIC (15,2)
RS02609 NUMERIC (15,2)
RS02610 NUMERIC (15,2)

FIN4P.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“02“ – príspevková organizácia)

RS02721 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS02722 NUMERIC (15,2)
RS02723 NUMERIC (15,2)
RS02724 NUMERIC (15,2)
RS02725 NUMERIC (15,2)
RS02726 NUMERIC (15,2)
RS02727 NUMERIC (15,2)
RS02728 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS05221 NUMERIC (15,2)
RS05222 NUMERIC (15,2)
RS05223 NUMERIC (15,2)
RS05224 NUMERIC (15,2)
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RS05225 NUMERIC (15,2)
RS05226 NUMERIC (15,2)
RS05227 NUMERIC (15,2)
RS05228 NUMERIC (15,2)

SUA1.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia,
“02“ – príspevková organizácia)

RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
RS00103 NUMERIC (15,2)
RS00104 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS05901 NUMERIC (15,2)
RS05902 NUMERIC (15,2)
RS05903 NUMERIC (15,2)
RS05904 NUMERIC (15,2)

SUA2.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia,
“02“ – príspevková organizácia)

RS06001 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS06002 NUMERIC (15,2)
RS06003 NUMERIC (15,2)
RS06004 NUMERIC (15,2)
.
.
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.
RS11401 NUMERIC (15,2)
RS11402 NUMERIC (15,2)
RS11403 NUMERIC (15,2)
RS11404 NUMERIC (15,2)

SUP.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia,
“02“ – príspevková organizácia)

RS11505 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS11506 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS18305 NUMERIC (15,2)
RS18306 NUMERIC (15,2)

ZS1.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia,
“02“ – príspevková organizácia)

RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
RS00103 NUMERIC (15,2)
RS00104 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS05301 NUMERIC (15,2)
RS05302 NUMERIC (15,2)
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RS05303 NUMERIC (15,2)
RS05304 NUMERIC (15,2)

ZS2.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia,
“02“– príspevková organizácia)

RS05401 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS05402 NUMERIC (15,2)
RS05403 NUMERIC (15,2)
RS05404 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS06401 NUMERIC (15,2)
RS06402 NUMERIC (15,2)
RS06403 NUMERIC (15,2)
RS06404 NUMERIC (15,2)
RS06501 NUMERIC (15,2)
RS06502 NUMERIC (15,2)
RS06503 NUMERIC (15,2)
RS06504 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS10801 NUMERIC (15,2)
RS10802 NUMERIC (15,2)
RS10803 NUMERIC (15,2)
RS10804 NUMERIC (15,2)

ZS3.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
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TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,
“23“ – mesto,
“11“ – rozpočtová organizácia),
“02“ – príspevková organizácia)

RS10901 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS10902 NUMERIC (15,2)
RS10903 NUMERIC (15,2)
RS10904 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS13801 NUMERIC (15,2)
RS13802 NUMERIC (15,2)
RS13803 NUMERIC (15,2)
RS13804 NUMERIC (15,2)

KSUA.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“41“ – vyšší územný celok)

RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS11701 NUMERIC (15,2)
RS11702 NUMERIC (15,2)

KSUP.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“41“ – vyšší územný celok)

RS11803 NUMERIC (15,2) údajová časť
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RS11804 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS18803 NUMERIC (15,2)
RS18804 NUMERIC (15,2)

KZS1.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“41“ – vyšší územný celok)

RS00101 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS00102 NUMERIC (15,2)
RS00103 NUMERIC (15,2)
RS00104 NUMERIC (15,2)
.
.
.
RS05401 NUMERIC (15,2)
RS05402 NUMERIC (15,2)
RS05403 NUMERIC (15,2)
RS05404 NUMERIC (15,2)

KZS2.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu
ICO CHARACTER 8 IČO
KODOB CHARACTER 6 kód obce
DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia
DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia
TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,
“41“ – vyšší územný celok)

RS05501 NUMERIC (15,2) údajová časť
RS05502 NUMERIC (15,2)
RS05503 NUMERIC (15,2)
RS05504 NUMERIC (15,2)
.
.
.
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RS06501 NUMERIC (15,2)

RS06502 NUMERIC (15,2)

RS06503 NUMERIC (15,2)

RS06504 NUMERIC (15,2)

RS06601 NUMERIC (15,2)

RS06602 NUMERIC (15,2)

RS06603 NUMERIC (15,2)

RS06604 NUMERIC (15,2)

.

.

.

RS11001 NUMERIC (15,2)

RS11002 NUMERIC (15,2)

RS11003 NUMERIC (15,2)

RS11004 NUMERIC (15,2)

KZS3.DBF

OKRES CHARACTER 3 kód okresu

ICO CHARACTER 8 IČO

KODOB CHARACTER 6 kód obce

DATROK CHARACTER 4 rok vykazovacieho obdobia

DATMES CHARACTER 2 mesiac vykazovacieho obdobia

TYPORG CHARACTER 2 typ organizácie (“22“ – obec,

“23“ – mesto,

“41“ – vyšší územný celok)

RS11101 NUMERIC (15,2) údajová časť

RS11102 NUMERIC (15,2)

RS11103 NUMERIC (15,2)

RS11104 NUMERIC (15,2)

.

.

.

RS14101 NUMERIC (15,2)

RS14102 NUMERIC (15,2)

RS14103 NUMERIC (15,2)

RS14104 NUMERIC (15,2)
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III.

Vymedzenie pojmov používaných v prílohách č. 3 až 6 opatrenia

Majetkové cenné papiere sú cenné papiere, ktoré oprávňujú držiteľa na uplatnenie určitého ná-
roku, napr. na podiel zo zisku, na podiel z čistých aktív a pasív pri likvidácii príslušnej spoločnosti, ale-
bo na vydanie určitej hnuteľnej veci a pod.3). Ide najmä o akcie a podielové listy, ktoré tvoria finančný
majetok. Za majetkové cenné papiere sa pre účely príloh č. 3 až 6 opatrenia nepovažujú vkladové lis-
ty a vkladové certifikáty, ktoré sa zahŕňajú do stavu vkladov.

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona4) a stanov spoloč-
nosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spoje-
né s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na
majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

Ostatné majetkové vklady predstavujú napríklad všetky formy podielov na korporáciách, ktoré
nie sú akciami, podiely v obchodných spoločnostiach upísané neobmedzene ručiacimi partnermi, po-
diely v spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorých vlastníkmi sú partneri a nie akcionári, kapitál
investovaný do obchodných spoločností uznaných za samostatné právne subjekty, kapitál investova-
ný do družstiev uznaných za samostatné právne subjekty; podiely štátnej správy na kapitále verejných
podnikov, ktorých kapitál nie je rozdelený na akcie a ktoré sa na základe osobitných zákonných pred-
pisov pokladajú za samostatné subjekty. Tieto podiely zahrňujú platby uskutočnené štátnou správou
zamerané na reštrukturalizáciu súvah verejných podnikov a tým zvýšenie finančných aktív štátnej sprá-
vy vo verejnom podniku a podobne.

Dlhové cenné papiere sú cenné papiere, ktoré dávajú držiteľovi právo na zaplatenie peňažnej
pohľadávky k určitému dátumu alebo k určitým termínom5). Sú prevoditeľné (obchoduje sa s nimi) a pri-
nášajú úroky obvykle vopred platené (diskont). Krátkodobé majú dobu splatnosti do 12 mesiacov
(vrátane) a dlhodobé majú splatnosť dlhšiu ako jeden rok. Zmenky a obligácie sa uvádzajú v ich me-
novitej hodnote.

Nefinančné korporácie sú všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom regis-
tri, t. j. tuzemské právnické osoby, zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby zapísané v obchodnom
registri vyvíjajúce aktivitu za účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach činností okrem peňažníc-
tva a poisťovníctva. Do nefinančného sektora patria aj príspevkové organizácie, ktorých tržby pokrý-
vajú viac ako 50 % ich výrobných nákladov.

Finančné korporácie sú tuzemské a zahraničné subjekty, zaoberajúce sa hlavne finančným spro-
stredkovaním a pomocnými finančnými činnosťami. Finančné sprostredkovanie je činnosť, pri ktorej in-
štitucionálna jednotka nadobúda finančné aktíva a prijíma záväzky vo vlastnom mene na základe za-
oberania sa finančnými transakciami na trhu. Patria sem napríklad Národná banka Slovenska, ko-
merčné banky, hypotekárne banky, záručné banky, úverové inštitúcie, inštitúcie poskytujúce finančný
prenájom a ostatné úverovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy, obchodníci s cennými pa-
piermi a finančnými derivátmi, poisťovacie korporácie, dôchodkové fondy, sprostredkovatelia poiste-
nia, administrátori poistných udalostí, zmenárne atď.

Správcovské spoločnosti sú právnické osoby zapísané do obchodného registra, ktorých pred-
metom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel
ich investovania do majetku a z takto zhromaždeného majetku vytváraťa spravovať podielové fondy.
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3) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.



Verejná správa6) pozostáva zo subsektora ústrednej správy, miestnej samosprávy a fondov so-
ciálneho zabezpečenia. Nezahŕňa obchodné spoločnosti, aj keď sú založené ústrednou správou, vyš-
ším územným celkom alebo obcou (výnimkou je len Slovenská konsolidačná, a. s., RTVS, s.r.o. a zdra-
votné poisťovne).

Ústredná správa6) zahrnuje všetky ústredné orgány štátnej správy, rozpočtové organizácie zria-
dené jednotkami ústrednej správy, Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, Štátny fond rozvoja bývania,
Environmentálny fond, Audiovizuálny fond, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský
pozemkový fond, verejné vysoké školy, Slovenskú konsolidačnú, a.s., Úrad pre dohľad nad zdravot-
nou starostlivosťou, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rozhlas a te-
levíziu Slovenska, Tlačovú agentúru Slovenskej republiky, RTVS, s.r.o., Úrad pre dohľad nad výkonom
auditu a príspevkové organizácie zriadené jednotkami ústrednej správy, ktorých tržby pokrývajú me-
nej ako 50 % ich výrobných nákladov.

Miestna samospráva6) zahrnuje obce a vyššie územné celky, nimi zriadené rozpočtové organi-
zácie a príspevkové organizácie, ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % ich výrobných nákladov.

Fondy sociálneho zabezpečenia6) zahrnujú zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.

Domácnosti pozostávajú z domácností (živnosti) a obyvateľstva (občania ako finálni spotrebite-
lia).

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam sú občianske záujmové združenia (spolky, spo-
ločnosti, zväzy, hnutia, odborové zväzy a i.) a ich organizačné zložky, politické strany a politické hnu-
tia a ich organizačné zložky, cirkev a náboženské spoločnosti a inštitúcie zabezpečujúce riadny vý-
kon určitých povolaní (stavovské organizácie). Ďalej sem patria nadácie, spoločenstvá vlastníkov by-
tov, pozemkové, lesné a pasienkové spoločenstvá, niektoré verejnoprospešné spoločnosti, humanitné
spoločnosti, sociálne, kultúrne, rekreačné a športové združenia a kluby, charitatívne združenia, cirkev-
né a súkromné školy, súkromné predškolské zariadenia, neštátne účelové fondy (napr. Protidrogový
fond), záujmové združenia právnických osôb.

Zahraničím (nerezidentmi) sa rozumejú ekonomické subjekty, ktoré pôsobia v zahraničí, to zna-
mená na hospodárskom teritóriu inej krajiny ako Slovenskej republiky dlhšie ako jeden rok. Za nerezi-
denta sa taktiež považujú subjekty, ktoré sú oddelenou časťou materských inštitucionálnych jednotiek
v Slovenskej republike, ale pôsobia dlhšie ako jeden rok mimo územia Slovenskej republiky (napr. po-
bočky peňažných a poisťovacích spoločností alebo výrobných podnikov ako sú závody slovenských
podnikov umiestnené na hospodárskom území iných krajín), ďalej medzinárodné organizácie a zdru-
ženia, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky dlhšie ako jeden rok, ale majú štatút zvrchovanos-
ti, to znamená, že boli založené a pracujú na základe medzinárodných dohôd a zmlúv a ich pracovní-
ci sú z rôznych krajín (vyslanectvá a konzuláty iných krajín, medzinárodné organizácie (nadnárodné)
a pod.), ako aj slovenské ekonomické subjekty, ktoré sú vlastníkmi budov a pozemkov na inom teritóriu
ako Slovenskej republiky, pokiaľ ide o výkon vlastníckych práv k majetku v zahraničí.

Dlhodobé dlhové cenné papiere predstavujú emisie dlhodobých cenných papierov, ktorých
splatnosť je dlhšia ako jeden rok.

Dlhodobé bankové úvery predstavujú úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti dlhšou ako
jeden rok.

Prijaté pôžičky a návratné výpomoci dlhodobé predstavujú prijaté pôžičky a návratné finanč-
né výpomoci s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

1/2012 47FINANČNÝ SPRAVODAJCA

6) Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov
v Spoločenstve v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 2).



IV.

Príspevkové organizácie patriace do sektora verejnej správy

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, subjektmi verejnej správy sú právnické
osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradené
vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu. Pokiaľ ide o príspevko-
vé organizácie ako subjekt verejnej správy, podľa § 21 ods. 2 citovaného zákona príspevková orga-
nizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných
nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššie-
ho územného celku zapojená príspevkom. Register príspevkových organizácií patriacich do sektora
verejnej správy je zverejnený na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky
www.statistics.sk v časti Produkty/Klasifikácie, číselníky, registre/Registre/Register organizácií. Prí-
spevková organizácia si na uvedenej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky overuje svoje
zaradenie do sektora verejnej správy.

V.

Neziskové organizácie patriace do sektora verejnej správy
(§ 2 ods. 1 písm. f) opatrenia)

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, subjektmi verejnej správy sú právnické
osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradené
vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu. Pokiaľ ide o neziskové
organizácie ako subjekt verejnej správy, podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna
1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve v platnom znení (Mimo-
riadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 2) do sektora verejnej správy patria neziskové organizácie, ktorých
menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Register neziskových organizácií patria-
cich do sektora verejnej správy je zverejnený na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky www.statistics.sk v časti Produkty/Klasifikácie, číselníky, registre/Registre/Register organizá-
cií. Nezisková organizácia si na uvedenej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky overuje
svoje zaradenie do sektora verejnej správy.

VI.

Účinnosť metodického usmernenia

Podľa tohto metodického usmernenia sa po prvýkrát výkazy zostavia za prvý kalendárny štvrťrok
roku 2012.

Ing. Katarína Kaszasová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva
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Referent: Ing. Šedivý, CSc., tel. 02/59 58 32 35 k časti I. a III. až VI.
RNDr. Machová, tel. 02/57 26 27 06 k časti I. (za Štátnu pokladnicu)
Ing. Orlíková, tel. 02/59 27 84 14 k časti II. (za DataCentrum)
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/7028/2012-73
k uplatňovaniu sadzby dane z minerálneho oleja podľa

§ 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorších predpisov v súvislosti s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011

z 27. septembra 2011, ktorým sa od 1. januára 2012 mení a dopĺňa príloha I
k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre

a o Spoločnom colnom sadzobníku

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe ustanovenia § 160 ods. 2 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvis-
losti so zmenou kombinovanej nomenklatúry motorového benzínu a plynového oleja nariadením Ko-
misie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa od 1. januára 2012 mení a dopĺňa prílo-
ha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom
sadzobníku (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 1006/2011“), a v záujme zabezpečenia jednot-
ného postupu pri uplatňovaní sadzby spotrebnej dane z minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a)
a d) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“), a to v závislosti od množstva biogénnej látky v motorovom benzíne
a v plynovom oleji ustanovenom v § 14a ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“), vydáva toto usmernenie:

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 bol osemmiestny kód podpoložiek kódov kombinovanej
nomenklatúry (ďalej len „KKN“) pri motorovom benzíne a plynovom oleji zmenený a nahradený na-
sledovne:

� motorový benzín: KKN 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 bol nahradený novými KKN
2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49,

� plynový olej: KKN 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 bol nahradený novými KKN, a to ply-
nový olej bez obsahu bionafty KKN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47 a 2710 19 48 a ply-
nový olej s obsahom bionafty KKN 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19.

Pri uplatnení sadzby spotrebnej dane na motorový benzín a plynový olej je rozhodujúci popis to-
varu, na základe ktorého sa tento minerálny olej zatriedi do príslušnej podpoložky KKN v colnom sa-
dzobníku. Číselný kód, ktorým je konkrétny minerálny olej zatriedený v podpoložke KKN colného sa-
dzobníka, je údajom, ktorý nahrádza popis tovaru a umožňuje jednoduchšiu identifikáciu minerálne-
ho oleja. Vzhľadom na to, že ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 98/2004 Z. z. sú vo vzťa-
hu k obsahu biozložky priamo previazané s prílohou č. 1 zákona č. 309/2009 Z. z., s účinnosťou od
1. januára 2012 platí, že

� motorový benzín uvedený v prílohe č. 1, tabuľke č. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. je totožný s moto-
rovým benzínom KKN 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 podľa § 6 ods. 1 písm. a) záko-
na č. 98/2004 Z. z.,
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� motorová nafta (plynový olej) uvedená v prílohe č. 1, tabuľke č. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. je to-
tožná s plynovým olejom (motorovou naftou) KKN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710
19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona
č. 98/2004 Z. z.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Milan Danišovič, tel.: 02/5958 3490
Odbor nepriamych daní
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/7791/2012-73
k uplatňovaniu zníženej sadzby dane podľa prílohy č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v súvislosti
s nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011,

ktorým sa od 1. januára 2012 mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu
Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre

a o Spoločnom colnom sadzobníku

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe ustanovenia § 160 ods. 2 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvis-
losti s nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa od 1. januára 2012
mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre
a o Spoločnom colnom sadzobníku [ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 1006/2011“], a v záujme
zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa
prílohy č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o DPH“) vydáva toto usmernenie:

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 nastala zmena v zatrieďovaní tovaru patriaceho do kon-
ca roku 2011 do položky 4818 40 – Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné
hygienické výrobky, pri ktorých sa uplatňuje znížená sadzba dane, ak sú na použitie pri inkontinen-
cii. Od 1. 1. 2012 sa tento tovar zatrieďuje do položky 9619 00 – Hygienické vložky a tampóny,
detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu.

Zákon o DPH upravuje v § 27 sadzby dane, pričom na tovary uvedené v prílohe č. 7 sa uplatňuje
znížená sadzba dane 10 % zo základu dane. Uvedená príloha uvádza zoznam tovarov, ktoré sú zda-
ňované zníženou sadzbou dane, pričom tieto sú v prílohe identifikované číselným kódom Spoločného
colného sadzobníka a popisom. V zmysle § 27 druhej vety, prílohy č. 7 zákona o DPH a skutoč-
nosti, že pre uplatnenie zníženej sadzby dane je rozhodujúci popis tovaru, na základe ktorého
sa tovar zatriedi do príslušnej položky resp. podpoložky Spoločného colného sadzobníka, Minister-
stvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že po zmene v zatrieďovaní tovaru položky 4818 40 –
Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky – len na použitie pri in-
kontinencii sa vzhľadom na zhodný popis tovaru od 1. 1. 2012 naďalej uplatňuje znížená sadz-
ba dane v rozsahu ako sa uplatňovala do konca roku 2011.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Ľudovít Rybánsky, tel.: 02/59 58 34 94
Odbor nepriamych daní
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/7865/2012-73
k Poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/23118/2011-73

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v Poučení na vyplnenie daňového prizna-
nia k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/23118/2011-73, uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 oznámením Minis-
terstva financií Slovenskej republiky č. MF/27551/2011-73, bod 43. poučenia znie:

„43. Riadok 28 – suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53 zákona nadväzne
na opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona, odpočítaná daň pri dovoze tovaru, odpočí-
taná daň pri krádeži tovaru, pri ktorom platiteľ dane odpočítal daň, a odpočítaná daň v prípade opra-
vy sadzby dane. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa zvyšuje odpočí-
taná daň, a znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň.

Ak platiteľ dane opravuje základ dane a daň podľa bodov 41 a 42 pri nadobudnutí tovaru v tu-
zemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nado-
búdateľ tovaru alebo príjemca služby, opraví aj odpočítanú daň. Opravu odpočítanej dane vykoná
v zdaňovacom období, v ktorom obdržal doklad o oprave základu dane.“

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Rybánsky, tel.: 02/59 58 34 94
odbor nepriamych daní
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/7277/2012-721
o oprave textu v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029086/2011-72

o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

V oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029086/2011-72 o vydaní poučení
na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov, uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi
č. 13/2011 (1. časť):

1. V Poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti –
typ A, v Pomôcke na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2011 pri uplatňovaní
nezdaniteľných častí základu dane, sa v časti Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na man-
želku (manžela) v obidvoch tabuľkách číslo „32 775,19“ nahrádza číslom „32 775,18“.

2. V Poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – Typ B sa v V. oddie-
le – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti, v poslednej
vete slová „riadok č. 33“ nahrádzajú slovami „riadok č. 35“.

3. V Poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, sa v IV. časti – Vy-
hlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, v Upozornení číslo
„2011“ nahrádza číslom „2012“.

Ing. Adrián Belánik
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: PhDr. Silvia Petrášová, tel.: 02/5958 3476
Odbor priamych daní
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 23. januára 2012
č. MF/007405/2012-721,

ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z emisných kvót

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Vzor daňového priznania k dani z emisných kvót1) je uvedený v prílohe.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Referent: Ing. Lucia Štofanová, tel. 02/5958 3479
Odbor priamych daní

1) § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/007406/2011-721
o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z emisných kvót

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňo-
vého priznania k dani z emisných kvót oznamuje, že vydalo poučenie na vyplnenie daňového prizna-
nia k dani z emisných kvót.

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z emisných kvót je súčasťou tohto oznámenia.

Ing. Adrián Belánik
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Lucia Štofanová, tel.: 02/5958 3479
Odbor priamych daní



Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z emisných kvót
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

� Daňovníkom dane z emisných kvót je povinný účastník schémy obchodovania uvedený podľa § 2
písm. g) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (ďalej len „zákon o obchodovaní s emisnými kvótami“), ktorý vykonáva činnosti
podľa prílohy č. 1 tabuľka A zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Rovnako je daňovníkom
aj ten, kto bol takýmto povinným účastníkom len časť príslušného kalendárneho roka.

� Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2011 a kalendárny rok 2012. V prípade daňovníka, kto-
rý sa počas kalendárneho roka 2011 alebo kalendárneho roka 2012 zrušuje bez likvidácie, je
zdaňovacím obdobím časť kalendárneho roka ukončená ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému
dňu podľa § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

� Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z emisných kvót (ďalej len „priznanie“) za prí-
slušný kalendárny rok v lehote do 30. júna po skončení príslušného kalendárneho roka. Daňovník,
ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie, je povinný podať priznanie v lehote
do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak pripadne posledný deň leho-
ty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom le-
hoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi
dane podľa § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

� Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podľa ustanovenia § 16 ods. 1 daňo-
vého poriadku podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí v záhlaví ako „opravné daňo-
vé priznanie“.

� Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrube-
ná, je podľa § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku povinný do konca mesiaca nasledujúceho po
tomto zistení podať dodatočné priznanie, kedy toto tlačivo označí v záhlaví ako “dodatočné da-
ňové priznanie”. V II. časti - Výpočet základu dane a dane z emisných kvót v tabuľke o dodatoč-
nom daňovom priznaní uvedie aj deň, kedy došlo k zisteniu skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť
podať dodatočné priznanie.

� Daň je splatná v lehote na podanie priznania. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní
a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane určenou doho-
dou so správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňov-
níkovi pokutu podľa § 155 daňového poriadku. Pri určení a vyrubení výšky úroku z omeškania za
oneskorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 156 daňového poriadku.

� Vysvetlivky a poznámky daňovník uvedie na osobitnej prílohe.

I. časť – Údaje o daňovníkovi

� Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (výber z číselníka numerických
kódov právnej formy daňovníka nachádzajúci sa na konci tohto poučenia).

� Na riadku 14 sa uvedie počet prevádzok, za ktoré daňovník podáva daňové priznanie. Ide
o prevádzky, ktoré majú povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov do ovzdušia vydané
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a ktoré majú v Národnom alokačnom
pláne na obdobie 2008 až 2012 pridelené emisné kvóty.
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II. časť – Výpočet základu dane a dane z emisných kvót

� Na riadku 100 sa uvádza suma uvedená v III. časti – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujú-
cich údajov, Tabuľke A, stĺpec 2, na riadku 13.

� Na riadku 200 sa uvádza suma uvedená v III. časti – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujú-
cich údajov, Tabuľke B, stĺpec 2, na riadku 5. Táto suma môže predstavovať aj záporné číslo. Da-
ňovník, ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie, uvedie na riadku 200 nulu.

� Na riadku 300 sa uvádza základ dane z emisných kvót, ktorý sa zistí ako súčet riadku 100 a riadku
200. Ak matematický súčet riadku 100 a riadku 200 je záporné číslo, uvádza sa na riadku 300 nula.

� Na riadku 400 sa uvádza sadzba dane podľa § 51b ods. 5 zákona o dani z príjmov.

� Na riadku 500 sa uvádza daň z emisných kvót, zaokrúhlená na celé eurá nahor.

� Na riadku 600 sa uvádza celková suma preddavkov na daň z emisných kvót, ktoré daňovník za-
platil na príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 51b ods. 8 a 9 zákona o dani z príjmov.

� Na riadku 700 sa uvádza daň na úhradu, t. j. nedoplatok dane (+). Ak daň na úhradu vypočíta-
ná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eura, na riadku 700 sa uvedie nula a daň na úhra-
du sa neplatí.

� Na riadku 701 sa uvádza daňový preplatok (-).

� Údaje v tabuľke nazvanej „Dodatočné daňové priznanie“ v časti II. – Výpočet základu dane
a dane z emisných kvót sa vypĺňajú len vtedy, ak daňovník podáva dodatočné priznanie.

� Na riadku 710 sa uvádza daň z emisných kvót, ktorá bola uvedená na riadku 500 v predchádzajú-
com daňovom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.

� Na riadku 720 sa uvádza novozistená daň z emisných kvót z riadku 500 dodatočného daňové-
ho priznania.

� Na riadku 730 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z emisných kvót, ktoré sa zistí ako
rozdiel riadku 720 a 710.

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Tabuľka A

� Tabuľka A obsahuje prehľad údajov o prevedených emisných kvótach podľa § 51b ods. 1
písm. d) zákona o dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

� V stĺpci 1 sa uvádza množstvo prevedených emisných kvót za jednotlivé kalendárne mesiace
a ich súčet za celé zdaňovacie obdobie. Údaje v tomto stĺpci sú v jednotkách EUA (jedna tona ek-
vivalentu oxidu uhličitého). Daňovník vychádza z údajov uvedených v evidencii od správcu regis-
tra emisných kvót vedenej v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 178/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na
účely dane z emisných kvót.

� V stĺpci 2 sa uvádza množstvo prevedených emisných kvót za jednotlivé kalendárne mesiace vy-
násobené priemernou trhovou cenou emisných kvót za predchádzajúci kalendárny mesiac a na
riadku 13 sa uvádza súčet za celé zdaňovacie obdobie. Priemerné trhové ceny emisných kvót za
kalendárne mesiace zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky na svojom webovom síd-
le (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7868). Údaje v tomto stĺpci sú uvedené v eu-
rách. Sumy uvedené v stĺpci 2 na riadkoch 1 až 12 sa nezaokrúhľujú. Zverejnené priemerné trhové
ceny za jednotlivé kalendárne mesiace predstavujú číslo so štyrmi desatinnými miestami, a preto aj
násobok množstva prevedených emisných kvót a priemernej mesačnej trhovej ceny sa uvádza ako
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číslo so štyrmi desatinnými miestami. Na riadku 13 sa uvedie súčet, ktorý sa zaokrúhli na eurocenty
matematicky správne (viď. § 47 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Tabuľka B

� Tabuľka B obsahuje výpočet nespotrebovaných emisných kvót podľa § 51b ods. 1 písm. e) záko-
na o dani z príjmov za príslušný kalendárny rok. Túto tabuľku nevypĺňa daňovník, ktorý sa počas
kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie.

� Na riadku 1 sa uvádza množstvo zapísaných emisných kvót podľa § 51b ods. 1 písm. b) zákona
o dani z príjmov v príslušnom kalendárnom roku.

� Na riadku 2 sa uvádza množstvo spotrebovaných emisných kvót podľa § 51b ods. 1 písm. c) zá-
kona o dani z príjmov za príslušný kalendárny rok.

� Na riadku 3 sa uvádza množstvo prevedených emisných kvót podľa § 51b ods. 1 písm. d) záko-
na o dani z príjmov v príslušnom kalendárnom roku, ktoré zodpovedá sume uvedenej v Tabuľke
A, stĺpci 1, na riadku 13.

� Na riadku 4 sa uvádza úspora spotrebovaných emisných kvót vyčíslená podľa § 17 ods. 2
písm. c) zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Spôsob vykázania a výpočtu úspory spotre-
bovaných emisných kvót je ustanovený vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej re-
publiky č. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií
skleníkových plynov. Úspora spotrebovaných emisných kvót uvedená na riadku 4 predstavuje sú-
čet úspory emisií skleníkových plynov jednotlivých prevádzok daňovníka, ktorým boli bezodplatne
pridelené a zapísané emisné kvóty v roku 2011 a 2012. Úspora emisií skleníkových plynov sa vy-
počíta osobitne za každú prevádzku podľa daňovníkom zvoleného vzorca zo vzorcov uvedených
v prílohe vyhlášky. Ak má výsledok výpočtu úspory emisií skleníkových plynov za prevádzku zá-
pornú hodnotu, úspora emisií skleníkových plynov za túto prevádzku je rovná nule.

� Na riadku 5 v stĺpci 1 sa uvádza množstvo nespotrebovaných emisných kvót za príslušný kalen-
dárny rok, ktoré sa zistí ako rozdiel riadku 1 a riadkov 2 až 4, pričom výsledok výpočtu môže
predstavovať aj záporné číslo.

� Na riadku 5 v stĺpci 2 sa uvádza násobok sumy uvedenej na riadku 5 v stĺpci 1 a priemernej tr-
hovej ceny emisných kvót za príslušný kalendárny rok, pričom výsledok môže byť aj záporné číslo. Prie-
mernú trhovú cenu emisných kvót za príslušný kalendárny rok zverejňuje Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky na svojom webovom sídle (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7868).
Údaj na riadku 5 v stĺpci 2 sa zaokrúhli na eurocenty matematicky správne (viď. § 47 ods. 2 záko-
na o dani z príjmov).

Poznámka:

Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona.
Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zása-
dy, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte dane, dane na úhradu, resp. daňového
preplatku.

Výber z číselníka numerických kódov právnej formy daňovníka

Právna forma daňovníka kód položky

Verejná obchodná spoločnosť 111

Spoločnosť s ručením obmedzeným 112

Komanditná spoločnosť 113
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Právna forma daňovníka kód položky

Nezisková organizácia 119

Akciová spoločnosť 121

Družstvo 205

Štátny podnik 301

Rozpočtová organizácia 321

Príspevková organizácia 331

Verejnoprávna inštitúcia 382

Zahraničná osoba 421

Záujmové združenie právnických osôb 751

Obec 801

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 931
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/007407/2012-721
o vydaní vzoru potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z emisných kvót

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní
§ 13 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňo-
vého priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani
z emisných kvót.

Odporúčaný vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z emisných kvót je prílohou toh-
to oznámenia.

Ing. Adrián Belánik
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Lucia Štofanová, tel.: 02/59 58 34 79
Odbor priamych daní



 
 

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z emisných kvót 
 

za zdaňovacie obdobie ............................ 
 
 
ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby 
 
 

Daňové identifikačné číslo                                                                      
          
 
Adresa sídla alebo trvalého pobytu 
Ulica a číslo 
 
 

PSČ                                              Obec 
   
 

Štát 
 
 
 
ÚDAJE  O  DAŇOVOM  PRIZNANÍ 
 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie  
Základ dane (z r. 300 tlačiva daňového priznania k dani 
z emisných kvót)  
Daň na úhradu (z  r. 700 tlačiva daňového priznania dani 
z emisných kvót)  
Daňový preplatok (z  r. 701 tlačiva daňového priznania dani 
z emisných kvót)  
 
 
 

................................................. 
Podpis daňovníka alebo osoby oprávnenej 

na podanie daňového priznania za daňovníka 
 
 
 
      ..................................................                                  ........................................................ 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                    Podpis pracovníka správcu dane, 
                   správcu dane                                                        ktorý daňové priznanie prijal  
 
 

 



Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

10

Banskobystrický samosprávny kraj

Číslo spisu: 5227/2011/ODDU-015 V Banskej Bystrici 2. 12. 2011
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

Cenový výmer č. 7/2011
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách

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

Obec Prochot
Prochot 39
966 04 Horná Ždaňa
IČO: 00320960

Klasifikácia produkcie:

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

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 5,00 €

Uvedená maximálna cena je konečná.

Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 8. decembra 2011.

Ing. Vladimír Maňka, v. r.
predseda BBSK
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Košický samosprávny kraj

Číslo spisu: 3912/2011-RU13/34058 V Košiciach 6. 12. 2011
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 20/2011

Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-
skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Katarína Palenčárová
Hlavná 12
044 15 Vyšná Myšľa
IČO: 30251834

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop 1 – osobnej hrobky 60 €

2. Výkop 2 – osobnej hrobky 75 €

3. Výkop 3 – osobnej hrobky 100 €

– príplatok za sťažené podmienky pri výkope 15 % z maximálnej ceny

Uvedené maximálne ceny sú konečné.

Podnikateľský subjekt nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 3914/2011-RU13/35949 V Košiciach 2. 12. 2011
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 21/2011

Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-
skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Obec Jasov
Jasov 259
044 23 Jasov
IČO: 00324264

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop hrobky s jedným úložným miestom 40 €

2. Výkop hrobky s dvoma úložnými miestami /nad sebou/ 80 €

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

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 3,30 €

Uvedená maximálna cena je konečná.

Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 3913/2011-RU13/36687 V Košiciach 8. 12. 2011
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 22/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Obec Kalša
Kalša 128
044 18 Kalša
IČO: 00324272

Klasifikácia produkcie:

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

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 6 €

Uvedená maximálna cena je konečná.

Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Prešovský samosprávny kraj

Číslo spisu: 5263/2011/ODDRC V Prešove 13. 12. 2011
Referent: Ing. Abu Zaid, 051/7081222

Cenový výmer č. 7/2011

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

Služby obce Ľubica, s. r. o.
Gen. Svobodu 127/248
059 71 Ľubica
IČO: 46201297

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 – letné obdobie od 1. 4. do 31. 10.

1. štandardný hrob 85 €

2. prehĺbený hrob 100 €

3. detský hrob malý 25 €

4. detský hrob veľký 30 €

5. podzemná betónová hrobka plytká 70 €

6. podzemná betónová hrobka hlboká 120 €

Výkop hrobu – zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.

1. štandardný hrob 100 €

2. prehĺbený hrob 115 €

3. detský hrob malý 30 €

4. detský hrob veľký 40 €

5. podzemná betónová hrobka plytká 80 €

6. podzemná betónová hrobka hlboká 130 €
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Klasifikácia produkcie:

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

Použitie chladiaceho zariadenia 6 €/deň

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda

Číslo spisu: 5710/2011/ODDRC V Prešove 28. 12. 2011
Referent: Ing. Abu Zaid, 051/7081222

Cenový výmer č. 8/2011

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

VIMAX group, s. r. o.
Počekanec 656/34
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 44129475

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. detský hrob malý 27,90 €

2. detský hrob veľký 40,09 €

3. obyčajný hrob 78,99 €

4. prehĺbený hrob 91,20 €

5. Jednomiestna hrobka 54,69 €

6. dvojmiestna hrobka 91,20 €

– za výkop hrobu do starého hrobového miesta prirážka 10 % z maximálnej ceny.
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Klasifikácia produkcie:

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

Použitie chladiaceho zariadenia 8,40 €/deň

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda
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Poznámky:
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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., Záhradnická
95, 820 05 Bratislava · ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava · DAMI, Egrešo-
va 2, 812 07 Bratislava · Ing. PIŠTEK - FREDDIE, Borská 1, 841 04 Bratislava · Jana
Sádecká – Živnostník, Námestie Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča · Kníhku-
pectvo Amicus, Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda · Kníhkupectvo MB, Štefáni-
kova 870, 020 01 Púchov · Ekonomická kancelária - Vladimír Chlebec, Štefánikova
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 námestie
31, 913 01 Trenčín · Tomusová Zlatica - „A JE TO!”, Križovatka, 969 01 Banská
Štiavnica · Kníhkupectvo - Mária Frgolcová, ČSA 7, 977 01 Brezno · Kníhkupectvo
MARSAB, Hlavná 29, 040 01 Košice · Kníhkupectvo MARSAB, Hlavná 41 080 01
Prešov · Journal - Sýkora Jozef, Ružová 50, 040 11 Košice · LUMA - PRESS, 26. no-
vembra, 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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